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RESUMO 

 
QUIRINO, J. R. Resfriamento artificial de grãos de milho em armazém graneleiro 
horizontal. 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) – Escola 
de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2008.1  

 
O resfriamento artificial de grãos é uma ferramenta para conservação da 

qualidade dos grãos, promissora principalmente nas regiões tropicais. Este trabalho foi 
realizado com o propósito de verificar o efeito da refrigeração artificial do milho num 
armazém graneleiro horizontal. Para o experimento foram utilizados dois septos, sendo um 
resfriado artificialmente, com capacidade de 28.000 t e outro com aeração com ar natural 
com capacidade de 29.000 t. O milho utilizado foi colhido na região de Jataí-GO na 
safrinha de 2006. O resfriamento foi feito por uma unidade refrigeradora móvel, em duas 
etapas. As amostragens foram realizadas na entrada do produto para o armazenamento, aos 
60, 120 dias após o início do resfriamento e na expedição dos grãos. Durante o 
armazenamento as amostragens foram realizadas com sonda com alcance de 0,1 a 20 
metros de profundidade nas posições e profundidades pré-determinadas. As posições foram 
situadas no sentido da largura do armazém, nos cabos termométricos, sendo uma em cada 
lateral, duas intermediárias e uma central, e as profundidades foram de acordo com a 
posição. As amostras foram homogeneizadas e submetidas às análises para as variáveis: 1) 
peso de mil grãos; 2) teor de óleo; 3) acidez do óleo; 4) percentagem de grãos infestados; 
5) índice de insetos. Foi estudado o efeito e a evolução da temperatura nos dois septos e o 
consumo em kWh para resfriamento e aeração em cada septo. Houve diminuição no 
número de grãos infestado por insetos na massa resfriada. Houve diminuição significativa 
do número de insetos no armazém resfriado nas amostragens durante o armazenamento, no 
entanto, na expedição não houve diferença significativa. Neste septo o número de insetos 
foi superior na amostragem superficial. Observou-se uma tendência do septo resfriado de 
ter uma percentagem menor na evolução da acidez no óleo nas amostragens durante o 
armazenamento, mas houve um aumento substancial da acidez do óleo nos dois septos. O 
equipamento utilizado para o resfriamento dos grãos diminuiu a temperatura dos grãos e 
propiciou uma uniformidade de temperatura na massa de grãos no septo resfriado. No 
septo aerado a temperatura variou conforme a temperatura do ar ambiente. 

 
Palavras- chave: Zea mays, umidade de equilíbrio, refrigeração, silos, toxinas, Insecta. 
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1 Orientadora: Prof. Dra. Valquíria da Rocha Santos Veloso. EA-UFG. 



      

 

ABSTRACT 

QUIRINO, J. R. Artificial cooling of corn’ grains in bulk. 2008. 97 f. Dissertation 
(Master in Agronomy: Crop Science) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2008.1 

The artificial cooling of grains is a tool to the conservation of the grains’ 
quality most promising mainly in tropical areas. This work was carried out in order to 
check the effect of corn in a store bulk horizontal. For the experiment was used two septa, 
one cooled artificially, with a capacity of 28.000 tonnes and another with aeration with 
natural air, with a capacity of 29.000 tonnes. The corn used was collected in the region of 
Jataí-GO in small harvest from 2006. The cooling was done by a mobile cooler unit in two 
stages. The samples were taken in the entrance of the product for the storage, at 60th, 
120th days after the beginning of the cooling and in the expedition of the grains. During 
storage the samples were realized with a probe of range of 0,1 to 20 meters of deep in the 
positions and in the depths pre-determined. The positions were located across the width of 
the store, in the thermometric cables, being one on each side, two intermediate and one 
central, and the depths were according to the positions. The samples were homogenized 
and subjected to tests for the variables: 1) weight of 1000 grains; 2) content of oil; 3) 
acidity of the oil; 4) percentage of grains infested; 5) index of insects. Was studied the 
effect and the evolution of the temperature in the two septa and the expense in kWh to the 
cooling and aeration on each septum. A decrease occurred in the number of infected grains 
by insects in the refreshed mass. There was significant decrease in the number of insects in 
refreshed store in the sample during storage, however, the expedition there was no 
significant difference. In this septum the number of insects was superior in the superficial 
sampling. A trend of the refreshed septum to have a lower percent in the evolution of the 
oil’s acidity was observed, but there was a superficial increase in the oil’s acidity in the 
two septa. The equipment utilized to the cooling of the grains showed one uniformity of 
the temperature in the mass of grains in refreshed septum. In the aerated septum, the 
temperature varied conform the temperature of the ambience air. 
 
Key words: Zea mays, humydity of balance, cooling, bulks, toxins, Insecta. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

_________________ 
1 Adviser: Profa. Dra. Valquiria da Rocha Santos Veloso. EA-UFG. 

 



      

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O milho é a segunda commodity mais plantada no Brasil. A cultura ocupa área 

plantada de 14,65 milhões de ha com produção de 58,46 milhões de toneladas. No Estado 

de Goiás a produção estimada para safra 2008 é de 4,81 milhões de toneladas e a 

produtividade média de 5.459 kg ha-1 . Na safrinha 2008, no Estado a produção estimada é 

de 1,05 milhões de toneladas de milho, concentrando a produção principalmente na região 

sudoeste do Estado (Conab, 2008). 

O milho produzido no Brasil é destinado principalmente para alimentação 

animal, humana e recentemente direcionado para exportação. O milho destinado à 

alimentação animal corresponde a 82% do total produzido no País, e é utilizado para 

produção de rações, principalmente para aves e suínos, que representam 30% da 

disponibilidade de carne no país. O consumo para alimentos humanos corresponde a 13% 

do total produzido no Brasil (Abmilho, 2008). Na safra 2007/2008 há estimativas de 

exportação de 8 milhões de toneladas de milho (Conab, 2008). 

A busca de grãos com qualidade diferenciada, atendendo a demandas 

específicas de setores compradores como as indústrias de rações, tem promovido alteração 

nas relações comerciais. Estes grãos estão deixando de ser commodities comercializadas 

em grandes lotes, para se tornarem ingredientes especializados com características 

desejadas pelos processadores e indústrias (Embrapa, 2007a). 

O milho é utilizado em rações animais como fornecedor de energia 

corresponde a 60% da base destas rações. Na alimentação humana o milho é utilizado para 

produção de amido de milho, vitaminas, óleo, canjicas, cremes, fubás, xaropes, glúten, 

gomas, sorvetes, também na mineração. 

Para atender às expectativas dos mercados consumidores, as indústrias têm 

aumentado suas exigências nas especificações do milho. O mercado seja para alimentação 

humana ou animal, estabelece que seus fornecedores tenham um sistema de produção que 

garanta a qualidade. Existem no mercado empresas que, para aquisição de matéria prima, 

exigem o rastreamento do milho utilizado em toda a cadeia, desde a produção, 

passando por secagem e armazenamento, até o produto final. O bom produto deve ter
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 baixo nível de grãos avariados, alto nível energético, baixa acidez do óleo, baixo teor 

de matérias estranhas, impurezas, e ser isentos de microrganismos, toxinas e insetos. 

Para satisfazer o mercado consumidor, as unidades armazenadoras têm que 

utilizar tecnologias, equipamentos e principalmente mão de obra especializada, que 

garantam um armazenamento adequado.  

Os armazéns devem conter secadores com dimensionamento que assegurem o 

recebimento sem causar filas de veículos no pátio, máquinas de limpezas que garantam um 

baixo nível de impurezas nos armazéns, transportadores que suportem fluxo adequado de 

produto, e técnicas de armazenagem que certifiquem um carregamento, armazenamento e 

expedição correta sem afetar a distribuição do ar insuflado pelo sistema de aeração. 

O produto armazenado frio apresenta menor nível de respiração dos grãos e de 

microorganismos associados, minimizando suas atividades biológicas. A aeração é uma 

técnica que é utilizada para introduzir, através dos ventiladores, o ar ambiente na massa de 

grãos. A temperatura a ser atingida pela massa de grãos é influenciada pela região a qual a 

unidade armazenadora está inserida (Navarro & Noyes, 2002). 

Em regiões de climas temperados, devido a menor temperatura média, é 

possível armazenar os produtos mais frio, no entanto em climas tropicais, isso se torna 

mais difícil. 

O resfriamento artificial de grãos surge como uma ferramenta que pode ser 

utilizada, como uma opção para manutenção da qualidade dos grãos e no manejo de 

insetos, em regiões onde, devido ao clima, a aeração com ar natural fica com uso restrito.A 

baixa temperatura introduzida pelo equipamento, vai se manter na massa de grãos por um 

período prolongado, devido ao caráter isolante do grão (Lasseran, 1981).  

Este é o primeiro trabalho com milho resfriado artificialmente, realizado no 

Brasil, onde se utiliza um armazém graneleiro horizontal com sua estrutura própria, e 

compara no próprio armazém, utilizando seus septos como tratamentos, um resfriado e 

outro aerado com ar ambiente, o que permite comparar os resultados da pesquisa, aos 

apresentados em outros Estados e Países, com as condições de campo em que foi 

conduzido o experimento.



 
 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 ARMAZÉNS GRANELEIROS 
 

Os armazéns graneleiros se dividem em armazenamento convencional e a 

granel. A granel possuem maior representatividade no setor com capacidade de 

armazenagem correspondente a 98,76 milhões de toneladas, com 78 % da capacidade 

estática de armazenagem do Brasil (Conab, 2008). 

As estruturas convencionais são destinadas ao armazenamento de produtos em 

sacaria, que necessitam serem distribuídos separadamente em lotes, principalmente, por 

qualidade e safra. O armazenamento a granel, que apresenta menores custos de 

armazenagem em relação ao anterior, destina-se principalmente a grãos. No Brasil 

armazena-se principalmente milho e soja, que representam 82,48% do volume da safra 

brasileira (Conab, 2008; IBGE, 2008). Da produção de grãos total do Brasil se estima para 

a safra de 2007/2008, 58,45 milhões de toneladas para milho e 60,07 milhões de toneladas 

de soja (Conab, 2008).  

Do total da capacidade estática de armazenagem dos armazéns cadastrados no 

país, a região Centro Oeste representa em torno de 36 % desta capacidade. São cerca de 44 

milhões de toneladas no total, sendo seis milhões de toneladas em armazéns convencionais 

e 37,4 milhões de toneladas em armazéns graneleiros. O Estado de Goiás apresenta 13 

milhões de capacidade estática, destes dois milhões de toneladas estocados em armazéns 

convencionais e 11 milhões de toneladas em armazéns a granel, o que corresponde a 84,3 

% da capacidade estática de armazenagem (Conab, 2008). 

Os armazéns graneleiros podem ser divididos em armazéns horizontais e 

verticais. A diferença entre eles se dá, teoricamente, pela relação entre altura/comprimento. 

Os verticais podem ser silos metálicos ou de concretos. Os graneleiros horizontais podem 

ser de diversos formatos e são classificados principalmente pelo formato de seu piso. Os 

armazéns graneleiros horizontais podem ser de piso fundo em “V”, fundo semi “V” e 

fundo chato. Os de fundos chatos geralmente são adaptações dos armazéns convencionais, 

aumentando sua capacidade (Biagi et al., 2002).
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A altura dos silos verticais é predominante em relação às dimensões da base. 

Estes silos são construídos em chapas raramente em concreto armado, e possuem formato 

cilíndrico, podendo ter variações no formato do piso. Os silos verticais de concretos 

apresentam paredes mais espessas o que lhes confere maior isolamento do ambiente 

externo, mas nem sempre hermeticidade. Por estas características, garante o 

armazenamento por longo prazo (Valentini, 1996) e apresentam várias vantagens em 

relação aos verticais metálicos e aos graneleiros horizontais (Biagi et al., 2002).  

Devido aos seus aspectos construtivos, os armazéns graneleiros horizontais na 

sua maioria, apresentam estruturas deficientes de termometria e aeração, frestas, 

infiltrações, trincas, equipamentos e locais de difícil acesso que dificultam a vedação, 

limpeza e também tratamentos fitossanitário. Estes fatores aliados a pouca disponibilidade 

de princípios ativos utilizados no controle de pragas na pós-colheita, levam as perdas na 

eficiência dos produtos químicos utilizados no controle de insetos, propiciando o 

desenvolvimento, por parte dos insetos, de mecanismos de resistência, diminuindo a vida 

útil destes princípios ativos e elevando os prejuízos (Lorini, 1993; Lorini, 2005). 

  

2.2 PRAGAS DE GRÃOS ARMAZENADOS E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

 
Os principais insetos de grãos e subprodutos armazenados pertencem à ordem 

Coleoptera, pequenos gorgulhos, e à ordem Lepidoptera, mariposas ou traças. Os 

gorgulhos, também conhecidos como carunchos, são muito resistentes, o que lhes 

permitem o movimento pelos reduzidos espaços entre os grãos, inclusive nas grandes 

profundidades dos silos e graneleiros, onde os espaços são muito comprimidos. Os insetos 

desta ordem apresentam o primeiro par de asas muito resistentes (élitros), que permite sua 

movimentação e sobrevivência em grandes profundidades da massa de grãos. O tamanho 

dos besouros é função do tamanho do grão e do valor nutritivo do substrato. As mariposas 

são frágeis e, em geral, permanecem na superfície da massa de grãos, onde colocam seus 

ovos, causando assim, menores prejuízos que os gorgulhos (Tabela 1) (Pacheco & Paula, 

1995; Puzzi, 2000; Lorini, 2002a; Lorini, 2006).  

Os insetos que vivem nos grãos armazenados apresentam características para 

adaptação em ambientes que apresentam uma estrutura porosa constituída pelo próprio 



    17 
   

 

grão e espaços intergranular (Faroni & Silva, 2000). Outra característica importante das 

pragas dos grãos armazenados é a adaptação a dietas à base de materiais mais secos. 

Muitas delas têm estruturas que lhe permitem viver em condições de baixa disponibilidade 

de água. Em geral, os insetos de grãos armazenados possuem características próprias como 

elevado potencial biótico, polifagia e infestação cruzada (Pacheco & Paula, 1995; Gallo et 

al., 2002; Lorini, 2002). 

 

Tabela 1. Principais pragas de grãos armazenados em armazéns graneleiro horizontal. 

Ordens Nome cientifico/ 
Nome comum 

Família Hospedeiros 

Coleóptera Lasioderma serricorne 
Bicho do fumo 

Anobiidae Soja 

 Rhyzoperta Dominica 
Besourinho dos cereais 

Bostrichidae Trigo e arroz 

 Sitophilus zeamais 
Caruncho do milho 

Curculionidae Milho e trigo 

 Sitophilus oryzae 
Caruncho do arroz 

Curculionidae Arroz e trigo 

 Cryptolestes ferrugineus 
Criptolestes 

Laemophloeidae Milho, soja e 
sorgo 

 Oryzaephilus 
surinamensis 
Besouro da cevada 

Silvanidae Milho, soja e 
girassol 

 Tribolium castaneum 
Tribolium 

Tenebrionidae Milho, girassol e 
soja 

Lepidoptera Sitotroga cerealella 
Traça dos cereais 

Gelechiidae Trigo, arroz e 
milho 

 Plodia interpunctela 
Traça 

Pyralidae Soja, milho e trigo 

 Ephestia sp. 

Traça das farinhas 

Pyralidae Soja, milho e 
arroz 

 Corcyra cephalonica 
Traça 

Pyralidae Soja, trigo e arroz 
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Os insetos que atacam produtos armazenados apresentam alta fecundidade e 

elevado número de gerações por ano. Uma pequena infestação inicial pode atingir 

densidades populacionais elevadas em curto período, o que pode, em poucos meses, 

danificar grandes quantidades de produtos. De acordo com Puzzi (2000), se analisada, 

numa postura normal de uma fêmea (50 ovos) e considerando que apenas 20 ovos são 

viáveis devido aos fatores adversos, o número de indivíduos, no final de seis gerações, 

atingiria dois milhões de indivíduos, caso tenham disponibilidade de alimentos.  

Os insetos que atacam produtos armazenados alimentam-se de diversos 

produtos, o que permite que as pragas se reproduzam mesmo na ausência do alimento 

preferido. A infestação cruzada é uma das características deste grupo de insetos e se refere 

à capacidade que alguns insetos têm de infestar os grãos tanto no campo como nos locais 

de armazenagem (Gallo et al., 2002). 

O conhecimento do hábito alimentar de cada inseto é uma ferramenta 

importante para definir o manejo a ser implementado. Quanto ao hábito alimentar as pragas 

pode ser classificado em primárias, secundárias e insetos associados. As pragas primárias 

são capazes de atacar grãos íntegros e sadios e podem ser divididas em pragas primárias 

internas e externas (Pacheco & Paula, 1995; Lorini, 2002; Lorini, 2005). 

As primárias internas, que compreendem algumas das espécies mais 

importantes, completam seu ciclo evolutivo no interior de apenas um grão. Em espécies 

como Sitophilus spp. e Araecerus fasciculatus, os adultos rompem a película dos grãos 

com as mandíbulas e depositam o ovo no seu interior. As larvas eclodem e se desenvolvem 

deixando o grão apenas após atingir a fase adulta. Estes, além de causarem danos, abrem 

caminho para o ataque de outros insetos e também possibilitam a instalação de outros 

agentes de deterioração de grãos (Pacheco & Paula, 1995; Faroni & Silva, 2000; Lorini, 

2002; Lorini, 2005). 

No caso de Sitophilus spp. se vários ovos forem deixados no interior de um 

único grão, geralmente ocorre canibalismo e só uma larva atinge o estágio de pupa. Outras 

pragas como as espécies S. cerealela, R. dominica, Zabrotes subfaciatus e A. obtectus, 

consideradas pragas internas, seus ovos são depositados externamente nos grãos. As larvas 

ao eclodirem, penetram no grão, onde completam o ciclo e saem para o exterior como 

adulto (Faroni & Silva, 2000; Lorini, 2002a). De acordo com os mesmos autores as pragas 

primárias externas como Plodia interpunctela, Corcyra cephalonica, L. serricorne e 

Tenebroides mauritanicus, destroem a parte exterior do grão (casca ou embrião) e 
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posteriormente, se alimentam da parte interna, sem, no entanto, se desenvolverem no 

interior do grão. Estas favorecem o ataque de outras pragas que são incapazes de romper a 

película do grão. 

As pragas secundárias dos grãos armazenados não conseguem atacar grãos 

inteiros e sadios, pois requerem que os grãos estejam danificados ou quebrados para se 

alimentarem. Estas pragas ocorrem na massa de grãos quando estão trincados, quebrados e 

mesmo danificados por pragas primárias. Preferem locais de muita concentração de 

resíduos e ali se multiplicam rapidamente. As pragas secundárias infestam praticamente 

todas as espécies de grãos armazenados e também seus subprodutos, como farinhas, 

farelos, fubás, entre outros. Seus ovos são colocados geralmente na massa de grãos ou 

produtos. As espécies que são encontradas mais comuns em graneleiros são T. castaneum, 

C. ferrugineus e O. surinamensis (Pacheco & Paula, 1995). 

Os insetos associados são aqueles que não atacam os grãos, alimentando-se de 

detritos e fungos. No entanto, contribuem para prejudicar a qualidade dos produtos 

armazenados. Os insetos da ordem Psocoptera, os parasitos, predadores e ácaros, além do 

besouro Tenebrio molitor são exemplo deste grupo (Faroni & Silva, 2000; Puzzi, 2000). 

De acordo com Puzzi (2000), os fatores que impedem, favorecem ou reduzem 

as infestações de insetos são: temperatura, umidade do grão e impurezas.  

A temperatura e a umidade dos grãos são os fatores mais importantes para o 

desenvolvimento dos insetos que atacam grãos armazenados de origem subtropical e que 

não hibernam. Em regiões frias, as populações destes insetos atingem níveis tão baixos que 

não chegam a se caracterizar como pragas (Pacheco, 1996; Puzzi, 2000). 

Faroni & Silva (2000) relatam ser a umidade de 9% (base úmida), crítica para a 

reprodução dos insetos. À medida que aumenta a umidade do grão ou subproduto, entre os 

limites de 12% a 15% b.u., os insetos se desenvolvem e se reproduzem com maior 

intensidade. 

Bains (1971), citado por Padilha & Faroni (1993), verificou que para R. 

dominica a fase de pupa não teve sobrevivência afetada pela mudança de temperatura, e o 

grau de umidade teve maior influência na sobrevivência das pupas do que na duração deste 

estágio. Observou baixa sobrevivência em baixa umidade e temperaturas mais elevadas.  

A principal fonte de água para os insetos de grãos armazenados de acordo com 

Fields (2006) é seu alimento. Em alguns insetos de grãos armazenados, como L. 

serricorne, sua larva pode absorver água diretamente da atmosfera, se acima de 55% de 
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umidade relativa do ar. A umidade contida no alimento afeta o número da prole, taxa de 

desenvolvimento, longevidade e sobrevivência dos adultos.  Para a espécie S. oryzae a 14% 

de umidade b.u, há somente 10% de mortalidade de imaturos e as fêmeas colocam, em 

média, 344 ovos, em 10,5% de umidade há 75% de mortalidade de imaturos e as fêmeas 

colocam apenas um total de 10 ovos. No mundo inteiro os grãos são vendidos na base 

úmida, e há um desincentivo de se armazenar grãos mais secos, mesmo sabendo que os 

armazenamentos com umidades nos níveis comerciais são favoráveis ao crescimento dos 

insetos e de microorganismos que contaminam a massa de grãos. 

 

2.3 PERDAS CAUSADAS POR INSETOS EM GRÃOS ARMAZENADOS 

 
As perdas causadas pelos insetos durante o armazenamento dos grãos merecem 

atenção e cuidados especiais, pois se trata de um processo definitivo e irrecuperável. Os 

governos têm realizado esforços no sentido de aumentar a produção, através do incentivo à 

incorporação de novas técnicas visando o aumento da produtividade e, através da 

incorporação de novas áreas, no entanto, deveria estabelecer também, concomitantemente, 

uma política com o objetivo de redução dos danos provocados por insetos. As pragas dos 

grãos afetam tanto a qualidade como a quantidade dos produtos (Almeida Filho et al., 

2003). 

As perdas causadas pelos insetos durante o armazenamento de grãos podem 

equivaler, ou mesmo superar, aquelas provocadas pelas pragas que atacam as culturas no 

campo, entretanto, os danos sofridos pela planta em desenvolvimento podem ser 

compensados, em parte, por uma recuperação pela própria planta atacada ou pelo aumento 

de produção das plantas não atacadas, mas os danos sofridos pelos grãos são definitivos e 

irrecuperáveis (Fontes et al., 2003). 

Em um armazém, na massa de grãos, é criado um ecossistema sujeito a 

transformações, deteriorações e perdas devidas a interações entre os fenômenos físicos, 

químicos e biológicos (Santos, 1993). Estes elementos são relatados por Faroni & Silva 

(2000) como: 1) físico: temperatura, umidade da massa de grãos, umidade do ar 

intergranular, propriedades físicas da massa de grãos (porosidade, higroscopicidade e 

propriedades térmicas), estrutura da unidade armazenadora; 2) químico: disponibilidade de 

oxigênio no ar inter granular; 3) biológico: fontes internas (respiração e maturidade) e de 

fontes externas (fungos, bactérias, ácaros, roedores e insetos). 
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As perdas no armazenamento podem ser em quantidade e qualidade dos grãos 

quando estes são atacados por insetos, ácaros, roedores, pássaros e microorganismos 

levando à diminuição no valor comercial dos grãos (Neethirajan et al., 2007). As 

quantitativas (redução no peso e/ou volume dos grãos, devido a consumo dos grãos) e 

qualitativas (contaminação, degradação do valor nutricional), implicando em prejuízos 

sócio econômicos (Padilha & Faroni, 1993). Os insetos não só consomem os grãos 

diretamente, mas também contaminam o produto com seus metabólicos, partes de seus 

corpos e produzem aquecimento e aumento da umidade, devido à sua atividade metabólica 

e isso pode conduzir ao crescimento da microflora. Os grãos infestados não são adequados 

para sua finalidade e são impróprios para consumo humano (Lorini, 2005). 

Os insetos são a primeira causa de perda total em armazéns em todo o mundo 

(Scussel, 2002), destacando-se os fungos que fazem parte das principais causas de 

deterioração dos grãos armazenados, sendo superados quantitativamente apenas pelos 

insetos (Elias, 2007).  

Nas áreas tropicais, o ataque de insetos alcança maior intensidade, pois as 

condições de temperaturas elevadas favorecem a multiplicação das espécies que infestam 

grãos armazenados, provocando perdas (Braccine & Picanço, 1995). 

As perdas devido a pragas no Brasil, em estimativas da FAO e do Ministério da 

Agricultura, são de aproximadamente 10% do total produzido anualmente (Lorini, 2005). 

Faroni & Silva (2000) descrevem que não há dados concretos sobre perdas causadas 

somente por pragas em estruturas modernas e tradicionais para o armazenamento de grão. 

Estes mesmos autores estimam que, em Países desenvolvidos, estas perdas sejam 

insignificantes, quando comparadas com valores superiores a 15% em muitos Países em 

desenvolvimento, onde as contínuas crises econômicas e a deficiente ligação entre o 

conhecimento teórico e a aplicação prática, são os principais empecilhos para colocar as 

perdas em níveis toleráveis, isto é, abaixo de 5%.   

A armazenagem deve ser considerada na determinação das perdas durante o 

armazenamento de grãos a granel, em silos, graneleiros, em sacas e paióis. Em silos e 

graneleiros, as perdas estimadas ficam em torno de 1% a 2%, enquanto em paióis chegam a 

15%, devido aos armazéns, silos e graneleiros serem dotados de tecnologias mais 

adequadas na prevenção de fungos e controle de pragas (Santos & Mantovani, 1997). 

Os danos causados pelos insetos nos grãos e subprodutos armazenados podem 

ser resumidos em: (1) danos diretos: perda de peso, de poder germinativo e vigor das 
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sementes (Santos, 1993; Faroni, 2000); (2) perda de valor nutritivo (Santos, 1993); (3) 

danos indiretos: perdas devidas à redução do padrão comercial (Santos, 1993); (4) perdas 

por contaminação da massa (Santos, 1993); (5) perda por propagar e facilitar o 

desenvolvimento de fungos na massa de grãos (Santos, 1993; Lazzari, 1997; Faroni & 

Silva, 2000). 

Almeida Filho et al. (2003) alertam que as perdas causadas pelos insetos 

durante o armazenamento dos grãos merecem atenção e cuidados especiais, devido ser um 

processo definitivo e irrecuperável. O governo tem feito empenho muito grande em estar 

aumentado, a cada safra, a produção do país através de inclusão de técnicas que elevam a 

produtividade. No entanto, deveria também estabelecer políticas para redução dos danos 

provocados pelo ataque de insetos em grãos armazenados. Esta questão pode anular as 

políticas de incentivo à produção, em quantidade e qualidade. 

 

2.3.1 Perda de peso, poder germinativo e vigor das sementes 

 

Santos et al. (1997) verificaram em levantamentos realizados no Estado de 

Minas Gerais, que entre a período da colheita (maio-agosto) e meses de agosto, novembro 

e março do ano seguinte, os índices de danos (grãos carunchados), causados por insetos ao 

milho armazenado em paiol, atingiram 17,3%, 36,4% e 44,5%, respectivamente. A estes 

índices de carunchamento corresponderam a reduções nos pesos de 3,1%, 10,4% e 14,3%. 

Os carunchos da espécie S.oryzae e larvas podem consumir em média 30% do 

peso de grãos de trigo em que se desenvolve. Também as larvas de Rhyzopertha dominica 

causam perdas de peso 9,5%, em média, em trigo no período de 20 dias. As perdas 

causadas pelos adultos de R. dominica foram de 19,4%, 12,0%, 12,0% e 6,5% durante a 1a, 

2a, 3a e 4a semanas, após a emergência dos adultos, respectivamente (Faroni & Silva, 2000). 

Na cultura do trigo em populações de mesmo tamanho, a espécie R. dominica 

mostrou ser a maior causadora de perdas em trigo armazenado que a espécie S. zeamais, e 

esta diferença é maior com o crescimento da população. Para infestações de 0 a 100 insetos 

kg-1 para os mesmos valores de matéria seca entre as espécies, as perdas com 

umedecimento, peso hectolitrico e grãos danificados foram, aproximadamente, duas vezes 

maiores para R. dominica em comparação com S. zeamais. A perda de massa no trigo é 

oficialmente avaliada por meio de medida do peso hectolítrico (Silva et al., 2003). 
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Smiderle et al. (1995) verificaram que as populações de R. dominica são mais 

ativas na redução da qualidade física da semente de arroz irrigado, durante o 

armazenamento, em relação às de Sitophilus sp. O mesmo autor observou que as 

populações de R. dominica e Sitophilus sp. reduzem, a partir de 20 insetos100-1g-1 de arroz, 

o peso da semente em 14,3% e com aumento de 7% na perda de peso durante o 

armazenamento e 22,3% na percentagem de sementes infestadas. 

Almeida Filho et al. (2003) relatam que as perdas causadas pelos insetos em 

grãos de milho estão intimamente relacionadas com a afinidade dessas pragas com as 

cultivares. A perda de peso é devida principalmente à transformação do substrato em gás 

carbônico e energia dissipada. Em seu trabalho, os autores observaram que a variedade 

savana teve a preferência alimentar de S. oryzae, provocando uma perda de peso de 

47,70%, enquanto nesta mesma variedade, o S. zeamais provocou uma perda de peso de 

29,74%. Na variedade 22-ME (SIBA), a preferência foi do S. zeamais causando perda de 

15,54%, enquanto o S. oryzae provocou perda de 10,14%. 

Puzzi (2000) relata que algumas espécies de insetos que atacam os grãos, 

somente destroem o germe, deixando o endosperma intacto. Embora esse tipo de ataque 

possa representar pequena percentagem de perda de peso, o efeito em seu valor alimentício 

e na redução acentuada da capacidade germinativa da semente ocasiona grandes prejuízos. 

O efeito da infestação pelo Sitophilus sp. e Sitotroga cerealella sobre a 

germinação de sementes de milho foi estudado por Santos & Maia (1991). Os autores 

observaram que o efeito prejudicial da infestação foi tanto maior quanto maior a idade dos 

insetos no interior da semente. Em relação à testemunha não infestada, com 95% de 

germinação, a presença do Sitophilus sp. na fase de ovo (0-4 dias) reduziu a germinação 

em 13%. Com relação à S. cerealella, foi observado que somente a partir de 24 dias de 

idade, no interior da semente, é que a infestação diminuiu significativamente a germinação.  

Matioli & Almeida (1979) verificaram que o aumento de populações de S. 

oryzae em sementes de milho reduziu o poder germinativo das sementes, devido à 

infestação pela praga. 

 

2.3.2 Perda do valor nutritivo 

 

O conteúdo de carboidratos, proteínas e ácidos graxos fazem do milho 

importante produto comercial e que, armazenado em condições inadequadas, pode sofrer 
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perdas no valor qualitativo e quantitativo devido ao ataque de insetos e fungos, desde o 

campo até o consumo (Stringhini et al., 2000). Os autores alimentaram aves com rações de 

matéria prima de grãos infestados por insetos e fungos em rações de 1 a 28 dias e 

observaram que não alteraram o desenvolvimento dos frangos, mas aumentaram a 

incidência de alterações hepáticas, no aparelho locomotor, portanto, influíram no 

metabolismo das aves. 

Lopes et al. (1988), trabalharam com níveis de 5%, 20%, 30%, 40% e 50% de 

infestação dos grãos de milho e verificaram perdas de peso dos grãos da ordem de 0,5%; 

8,0%; 10% e 13%, respectivamente. Os mesmos autores verificaram perda na energia bruta 

com o aumento dos níveis de infestação. 

Vilela et al. (1988), citados por Santos & Montovani (1997), estudaram por um 

período de um ano e a intervalos de quatro meses, em diferentes regiões do Estado de 

Minas Gerais, o valor nutritivo do milho em função do ataque de insetos, durante o 

armazenamento. Foi verificado pelos autores que, os teores de carboidratos solúveis 

decresceram de 73 para 29% em 12 meses. No mesmo período, a digestibilidade “in vitro” 

da matéria orgânica do grão passou de 78,47% para 33,30%. Por outro lado, os teores de 

proteína bruta e lipídios aumentaram, segundo os autores, provavelmente devido à 

preferência do inseto em se alimentar mais do endosperma do que do embrião, que é mais 

rico em proteína e óleo. 

Souza et al. (1999), avaliaram a alteração na composição química do milho 

devido ao carunchamento, sendo que à medida que houve aumento do nível de 

carunchamento, ocorreu um aumento linear na matéria seca, fibra bruta e cinzas, e de 

forma quadrática da proteína bruta, extrato etéreo e energia bruta até os níveis de 

carunchamento estimado de 19,58 e 20%. O extrato não nitrogenado reduziu de forma 

quadrática até o nível estimado de 18%, com o aumento do nível do carunchamento. 

Observaram-se variação quadrática de densidade dos grãos, que diminui em razão do nível 

de carunchamento do milho. 

Matiole & Almeida (1979) obtiveram os mesmos resultados com proteína bruta 

e descreveram que, quando a disponibilidade de endosperma para alimentação dos 

carunchos diminui, as larvas passam a se alimentar do embrião e pode resultar em redução 

dos níveis de lipídeos e proteína bruta do milho. 

 

 



    25 
   

 

2.3.3 Perda por contaminação da massa de grãos e de padrão de qualidade 

 

Os insetos não só consomem os grãos, mas também os poluem com a presença 

de ovos, larvas, pupas, e insetos adultos. Parte dos insetos como exoesqueletos, 

excrementos e microrganismos associados são outros agentes contaminadores que 

constituem importante problema para saúde humana e animal (Puzzi, 2000). 

Larvas, pupas e adultos, vivos ou mortos, no interior do grão são impossíveis 

de serem removidos completamente antes do processamento do grão, o que resulta em 

fragmentos como contaminantes de produtos processados. Para a farinha de trigo o Food 

and Drug Administration – FDA nos EUA tem estabelecido um nível de 75 fragmentos por 

50 gramas de farinha como nível de contaminação aceitável (Faroni & Silva, 2000). 

Padilha & Faroni (1993) relatam que tanto grãos como farinhas, podem ser 

atacados por R. dominica, onde os grãos, as larvas e os adultos dos insetos provocam 

perdas ao se alimentar destes. Os excrementos dos insetos levam à contaminação das 

farinhas reduzindo a qualidade das mesmas a tal ponto que elas se tornam impróprias para 

uso. Alem disto o ataque de R. dominica confere um odor característico de ranço adocicado 

aos substratos. 

Wehling et al. (1984), citados por Pinto et al. (2002), observaram que a 

infestação de insetos no trigo, além de reduzir a qualidade da proteína, aumenta a 

quantidade de ácido úrico e cria más condições higiênicas na massa de grãos. Pinto et al. 

(2002) verificaram que o ataque de insetos em trigo incrementou os níveis de proteínas 

totais, e que aumentaram do centro do grão para a periferia, e o teor de carboidrato de 

forma inversa, mostrando que o S. zeamais se alimenta principalmente do centro do grão. 

Observaram, também, que os níveis iniciais de quatro insetos praga por 1,5kg de trigo e 

períodos de armazenagem maiores do que 60 dias deixam o trigo impróprio para a 

panificação.  

Puzzi (2000) relata que na exportação de soja no ano de 1975, a defesa 

sanitária vegetal do Ministério da Agricultura, no porto de Santos, local de clima quente e 

úmido, constatou uma infestação intensa de L. serricorne junto com outras pragas. Neste 

ano, como em todos os portos para exportação, exigiu produto isento de insetos vivos e a 

soja teve de ser expurgada a bordo devido à inadequação técnica e econômica dos 

armazéns portuários para o tratamento. Lorini (2006) relata a presença de L. serricorne em 
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armazéns com soja no Sul do Brasil. Como o armazenador de soja até há pouco tempo não 

se preocupava com controle de pragas no armazém, esta praga pode se tornar uma ameaça. 

A Instrução Normativa No15 (Brasil, 2004) estabelece-se que a soja que 

apresentar insetos vivos deverá ser considerada fora do padrão básico, e sofrerá 

tratamentos fitossanitários antes de ser comercializada. Quando destinada ao consumo 

humano, não poderá apresentar insetos vivos, mortos ou partes destes acima dos limites 

estabelecidos na legislação em vigor. É comum veículos com cargas contaminadas 

voltarem dos portos devido à constatação de insetos vivos na classificação da commodittie, 

trazendo prejuízos econômicos ao país.  

Para o milho, pela Portaria No11 (Brasil, 1996), grãos carunchados são grãos 

ou pedaços de grãos que se apresentam perfurados ou infestados por insetos em qualquer 

de suas fases evolutivas. Os grãos carunchados entram na somatória dos grãos avariados, 

um dos itens que definem diretamente o tipo, podendo depreciar um lote que esteja 

contaminado por insetos. No milho também, pela mesma portaria, quando na amostra é 

encontrado inseto vivo o lote é taxado como fora do padrão básico temporariamente até 

que se realize tratamento fitossanitário. 

Silva et al. (2003) relataram que os insetos não apenas consomem grande 

quantidade de grãos, como também reduz a sua qualidade, porque danificam e alteram o 

ambiente da massa de grãos. Segundo Lorini (2006), as perdas de grãos, ocasionadas por 

pragas de grãos armazenados, incidem na presença de fragmentos de insetos nos 

subprodutos alimentares, na deterioração da massa, na contaminação fúngica e, 

principalmente, na presença de micotoxina prejudicial à saúde humana e animal. 

Stringhini et al. (2000) estudaram a contaminação de aflatoxina B1 e G1 em 

milho, em função da sua infestação por insetos, percentagem de grãos infestados na 

amostra e por infecção de fungos no grão de milho. Verificam que à medida que 

aumentava a percentagem de infestação dos grãos por insetos de 20 para 40%, no milho 

não infectado por fungo, não houve aumento da produção de aflatoxina B1 e G1 em relação 

ao milho não infestado. 

Silva et al. (2003) relataram que para os grãos de trigo a norma brasileira 

permite o valor máximo de umidade de 13% para todos os tipos comerciais 1, 2 e 3, e com 

relação ao percentual de grãos danificados, o máximo permitido é de 0,5%, 1,0% e 1,5% 

em massa de grãos carunchados por insetos, para os tipos 1, 2 e 3, respectivamente.  
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2.3.4 Danos indiretos - aquecimento e disseminação de microorganismos na massa de 

grãos 

Os insetos são capazes de aumentar a temperatura dos grãos mesmo que estes 

estejam secos. Faroni & Silva (2000) relatam que os fatores que determinam a quantidade 

de calor gerado estão relacionados com a espécie de inseto, com o tamanho da população e 

com a temperatura e umidade dos grãos. Pacheco (1996) relata que o metabolismo dos 

insetos presentes em uma massa de grãos provoca a elevação da umidade e da temperatura 

local. Como os grãos têm baixa condutividade térmica (1/3 da cortiça), a quantidade de 

calor gerada neste foco de infestação não é dissipada, formando bolsa de calor.  

Puzzi (2000) diz que o aumento da temperatura incrementa a atividade 

metabólica dos insetos, aumentando a área de infestação, até que toda massa fique 

danificada. Massa de grãos atacada por inseto apresenta maior taxa de respiração quando 

comparada com grãos sadios. O metabolismo dos insetos, comparado com o dos grãos, é 

muito mais elevados, pois os grãos são órgãos em estágio de repouso e os insetos estão em 

constante atividade. 

Lazzari (1997) descreve que os insetos favorecem o crescimento de fungos de 

armazenamento através de sua atividade metabólica, que aumenta a umidade e a 

temperatura dos grãos. Os bolsões de calor dentro da massa de grãos fornecem condições 

para o desenvolvimento de fungos. Aumentando a infestação de inseto aumenta o 

percentual de grãos contaminados por fungos. Pacheco (1996) cita que estes bolsões criam 

uma diferença de temperatura dentro da massa, produzindo uma corrente de convecção e 

causando o movimento do ar quente. Esse ar quente, ao encontrar uma superfície fria, irá 

aumentar sua umidade relativa e, ao atingir a temperatura do ponto orvalho, provocará a 

condensação da umidade, aumentando umidade dos grãos e favorecendo, então, a sua 

deterioração por fungos. 

Insetos e ácaros têm se envolvido em transporte de esporos de fungos na massa 

de grãos. Os insetos-praga mais comuns nos grãos armazenados transportam grandes 

quantidades de inóculos de fungos. Estes insetos também têm grande potencial de 

transmissão de bactérias patogênicas, possivelmente introduzidas no armazém por pombos 

e roedores, como Salmonella sp., Streptococus sp.. O gorgulho do arroz (S. oryzaes) reteve, 

internamente e externamente, a bactéria S. montevides por pelo menos cinco semanas e foi 

capaz de transmiti-la para um trigo não contaminado (Faroni & Silva, 2000). 
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As pragas primárias internas como R. dominica, S. oryzae e S. zeamais, 

perfuram os grãos e neles completam seu desenvolvimento, e isso possibilita a instalação 

de outros agentes de deterioração de grãos (Lorini, 2002). 

 

2.4 RESISTÊNCIA DE INSETOS DE GRÃOS ARMAZENADOS AOS INSETICIDAS 

 

A baixa disponibilidade de inseticidas registrados para o controle de pragas de 

grãos armazenados é outro agravante. Para lavouras, há dezenas de inseticidas registrados, 

no entanto, para pragas de grãos armazenados há apenas seis ingredientes ativos 

registrados e comercializados, sendo que nem todos podem ser utilizados para todas as 

pragas e situações (Lorini, 1993). A aplicação indiscriminada destes inseticidas, devido à 

falta de conhecimento técnico na aplicação e escolha do produto correto, tem levado o 

desenvolvimento de resistência por parte das pragas.  

Collins (2006) afirma que a incidência de resistência para os protetores de 

grãos é de grande extensão. Populações das principais espécies têm desenvolvido 

resistência para organofosforados, piretróides, carbamatos e outros agentes como 

methoprene e Bacillus thuringiensis. Em algumas regiões, a situação é precária, com 

populações de insetos contendo resistências múltiplas, partindo para a não eficácia e 

tirando dos protetores uma opção viável.   

Segundo Sartori (1993), o primeiro caso de indício de resistência foi registrado 

em 1908, no entanto, só nos últimos 50 anos que foi observado um crescimento bastante 

acentuado de resistência principalmente em artrópodes envolvendo insetos e ácaros. O 

mesmo autor relata que em levantamentos realizados entre 1989 e 1991, em oito estados 

brasileiros, para resistência a inseticidas protetores organofosforados, foram obtidos os 

seguintes resultados: (1) resistência ao malation foi detectada em 90% das populações de S. 

oryzae, 73,3% de R. dominica e 100% de T. castaneum; (2) resistência a pirimifhos methyl 

foi detectada em 20% das populações S. oryzae e 53,8% de T. castaneum e nenhuma 

resistência a R. dominica; (3) resistência ao fenitrothion foi detectada em 10% das 

populações de S. oryzae, 27% de R. dominica e 39% de T. casteneum; (4) nenhuma 

resistência foi detectada em S. zeamais a todos os inseticidas testados; (5) T. castaneum 

mostrou maior habilidade de desenvolver resistência, exibindo a mais alta freqüência de 

indivíduos resistentes. 
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Em dez linhagens brasileiras de R. dominica foi avaliada resistência cruzada a 

permetrina, pirimifhos methyl e chlorpirimifos methyl. Os resultados indicam resistência 

cruzada a permetrina em duas linhagens, mas nenhuma evidência clara de resistência 

cruzada ao pirimifhos methyl e ao chlorpirimifos methyl, em nenhuma das linhagens 

testadas (Sartori & Lorini, 2002). 

Segundo Faroni & Silva (2000), no Brasil foi encontrada resistência de S. 

oryzae ao DDT, lindane e malathion. Também foi observada resistência a 

organofosforados em T. castaneum e R. dominica. Nestas três espécies foi relatada 

resistência a fosfina. Resistência a DDT e piretróides foi detectada em seis raças de S. 

zeamais, coletadas em quatro estados do Brasil. A resistência a malathion foi generalizada 

em S. oryzae, R. dominica, T. castaneum e S. zeamais. Em poucas linhagens de S. oryzae, 

R. dominica e T. castaneum, foram encontradas resistência ao pirimifós methyl e 

fenitrotion. Algumas linhagens de T. casteneum foram resistentes ao pirimifós methyl e ao 

fenitrotion.  

Santos (1988) relata a resistência de quatro populações de S. zeamais, 

infestadas artificialmente, ao inseticida deltamethrin 2,5 CE. Observou que o deltamethrin 

não controlou satisfatoriamente os carunchos do armazém de Jacarezinho-SP e de Santa 

Cruz do Sul - RS, e que os fosforados eliminaram por completo os insetos das quatro 

populações. Num último ensaio, em testes com outros piretróides, além do deltamethrin, os 

resultados indicaram que todos os piretróides testados não controlaram bem os carunchos 

de Jacarezinho, donde se concluiu que a maior tolerância deste inseto foi adquirida contra 

o grupo e não somente contra o deltamethrin.  

Steverwald et al. (2006), estudaram a tolerância de fosfina em pragas de grãos 

armazenados, concluíram que a suscetibilidade para fosfina decresce com a seqüência: L. 

serricorne, T. castaneum, S. granarius e O. surinamenis. Esta seqüência está de acordo 

com o teste de mortalidade, sendo o mais sensível à fosfina o L. serricorne, e o mais 

resistente O. surinamensis.  

Lorini et al. (2007) estudaram resistência de R. dominica originada do Brasil a 

fosfina e verificaram que estas apresentaram alta resistência e frequência nas amostras 

analisadas. Das 19 amostras coletadas entre 1991 e 2003, 100% foram resistentes a fosfina 

e 74% foram diagnosticadas como genótipos de alta resistência. A maioria das amostras 

que apresentou forte resistência foi coletada em 1991, indicando que estes genótipos têm 

estado no Brasil desde, no mínimo, aquele tempo.   
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Segundo Sartori (1993), as conseqüências da resistência podem ser graves. 

Usualmente, a primeira medida tomada pelo usuário quando um inseticida está perdendo a 

eficácia é aumentar a dosagem aplicada e a freqüência de aplicação. Quando a primeira 

passa a ser antieconômica, faz-se a mudança para outro produto, geralmente mais caro. 

Entretanto, a mudança para novos produtos químicos, sem alterar a forma de utilização, é 

uma solução transitória, porque, com o tempo, a resistência a cada um deles provavelmente 

vai se desenvolver. 

Lorini et al. (2007) descreveram os diversos fatores que podem levar à alta 

resistência à fosfina, como: 1) Alta população de insetos, por causa do clima favorável e ao 

não gerenciamento das aplicações; 2) A fosfina é o tratamento selecionado junto ao maior 

número de gerentes, por causa dos grandes problemas de resistência de insetos aos 

inseticidas protetores; 3) Os armazéns geralmente não são lacrados antes da fumigação, 

deste modo, sub-doses são rotinas e as concentrações não são monitoradas. Subdoses têm 

permitido a sobrevivência de insetos heterozigotos para genes de resistência e a ocorrência 

de refumigações, devida falhas na anterior, têm resultado em seleções de populações com 

alta freqüência de insetos homozigotos para genes resistentes; 4) É muito pequeno o 

conhecimento da correta aplicação nas indústrias e unidades armazenadoras.  

Sartori (1993) relata que no Brasil a fosfina tem sido nas duas últimas décadas, 

praticamente o único fumigante utilizado em grãos armazenados e produtos derivados. Isso 

se deve à facilidade de aplicação, à boa penetrabilidade na massa de grãos e à degradação 

em compostos que não apresentam problemas de resíduos. No Estado São Paulo, 

pesquisadores do ITAL constataram no ano de 1985 que o tratamento com fosfina estava 

sendo realizado principalmente em graneleiros, sob condições altamente insatisfatórias de 

vedação, com conseqüente sub-dosagem e tempo inadequado de exposição e, também que 

junto a esses outros fatores, como estruturas de armazenagem inapropriadas com grandes 

quantidades de “locais de refúgios” para insetos, limpeza e sanitização deficiente das 

instalações e métodos operacionais inadequados. 

Beckel et al. (2006) estudaram a detecção de resistência da espécie O. 

surinamensis, exposta a inseticidas piretróides e organofosforados. Os autores concluíram 

que esta espécie apresenta variado nível de resistência aos inseticidas fenitrothion, 

deltamethrin, pirimifhos methyl e bifethrin, em concordância com o histórico de exposição 

para o ingrediente ativo, evidenciando que o uso de inseticidas para controle de pragas de 
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grãos armazenados necessita ser manejado cuidadosamente num programa de manejo de 

resistência.  

Collins (2006) registra que gerentes de unidade de grãos armazenados, em 

todos os níveis, devem introduzir um instrumento integrado de controle de insetos-praga 

usando diversas técnicas, como resfriamento, secagem e sanitização e outras estratégias. 

Entretanto, comumente e capaz para antecipar o futuro, a ferramenta mais efetiva e 

confiável em controle de insetos está na introdução, integrando maior número de 

tratamentos, seja tratamento químico, incluindo fumigantes, desinfetantes e protetores. 

Estes instrumentos irão capacitar para manter a segurança dos alimentos, para acesso ao 

mercado, para implementar efetivo sistema de garantia, proteger o suprimento da cadeia e 

prover as pessoas com alimentos de alta qualidade. 

Segundo Lorini et al. (2007), as quebras no controle são comuns. A típica 

opção de um gerente de armazém é para refumigação e para aplicação de altas doses de 

fosfeto de alumínio. Cita o trigo como exemplo, que é tipicamente fumigado três a quatro 

vezes ainda no armazém. Nisso é evidente uma urgente necessidade para troca na 

fumigação e manejo de práticas no Brasil para o gerenciamento da resistência a fosfina. 

Santos & Maia (1991), estudaram a resistência de S. Zeamais e de S. cerealella 

à fosfina e verificaram que na prática é difícil de obter hermeticidade necessária para 

manutenção da dose letal de fosfina em silos e armazéns graneleiros e devido ao escape de 

gás é comum encontrar expurgos realizados com sub-doses, podendo haver sobrevivência 

de alguns insetos criando condições para o aparecimento de resistência ao inseticida. Neste 

mesmo trabalho observaram que nas doses de um a dois g de fosfina m-3 houve 100% de 

mortalidade, no entanto nas doses de 0,25 e 0,5 de fosfina m-3 houve sobrevivência de 

insetos na fase de ovo e pupa, mostrando que estes ínstares são mais resistentes a fosfina.  

Sartori (1993) descreve que a resistência é um fenômeno natural resultante de 

alterações nas populações de pragas ou patógenos, que levam à perda de eficácia do 

produto. Ela tem origem genética, sendo, portanto, transmissível por hereditariedade. O 

planejamento de manejo e gerenciamento da resistência, visando evitar, retardar ou 

reverter a sua evolução, exige um completo conhecimento dos fatores que influenciam na 

pressão de seleção. 

Os insetos de grãos armazenados têm sido extensivamente controlados por 

métodos químicos há décadas, mas a crescente limitação ao uso de inseticidas 

convencionais tem incentivado as pesquisas sobre sistemas de controle integrado, 
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envolvendo métodos químicos e não químicos, na seqüência e no momento apropriado 

para se alcançarem os resultados desejados (Silva et al., 2003). Em todo mundo, a forma 

mais utilizada para a proteção de grãos contra ataque de pragas é o controle químico; no 

entanto, o crescente desenvolvimento de resistência dos insetos aos agentes químicos, a 

possibilidade de intoxicação de operadores e a presença de resíduos de ingrediente ativo 

nos alimentos levaram à busca de alternativas para se alcançar maior nível de proteção da 

saúde humana e com menor impacto ambiental (Santos et al., 2002; Lorini, 2005). 

 

2.5 MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE GRÃOS ARMAZENADOS 

 

Uma das soluções para o problema de perdas ocasionadas por pragas em 

armazéns é o “Manejo Integrado de Pragas na Unidade Armazenadora de grãos – MIP”. O 

MIP consiste em tratamento preventivo, com base no preparo dos armazéns para receber os 

grãos. Muitas pragas de reproduzem na poeira e resíduos de grãos, causando prejuízos que 

podem ser evitados através de um processo de higienização, constituído de uma limpeza 

comum que usa apenas mão de obra, vassoura, aspirador e água. O mercado está cada vez 

mais rigoroso com os padrões de qualidade (Lorini, 1993, 2002, 2005). 

O manejo para redução de perdas de grãos armazenados, segundo Lorini (2002, 

2005), compreende as etapas: 1) Mudança de comportamento dos armazenadores: é a 

fase inicial e mais importante do processo, no qual as pessoas responsáveis que atuam na 

unidade armazenadora de grãos têm de estar envolvidas. É necessário que todos que lidam 

com o grão propriamente dito ou não, participem do processo. Nessa fase, o alvo é 

conscientizar sobre a importância de pragas no armazenamento e seus danos diretos e 

indiretos; 2) Conhecer a unidade armazenadora de grãos: conhecida em todos os 

detalhes, por operadores e administradores, desde a chegada do produto à recepção até a 

expedição, após o período de armazenamento. Essa inspeção deve identificar e prever 

pontos de entrada e abrigo de pragas dentro do sistema de armazenagem. Nessa fase 

também deve ser levantado o histórico do controle de pragas na unidade armazenadora nos 

anos anteriores, identificando problemas passados; 3) Limpeza e higienização da unidade 

armazenadora: o uso de simples equipamentos de limpeza, como vassouras, escovas e 

aspiradores de pó em moegas, túneis, passarelas, secadores, fitas transportadoras, máquinas 

de limpeza, elevadores, nas instalações da unidade armazenadora representa os maiores 

ganhos deste processo. A eliminação dos focos de infestação dentro da unidade permitirá o 
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armazenamento sadio. Após essa limpeza, o tratamento periódico de toda a estrutura 

armazenadora, com inseticidas protetores de longa duração, é uma necessidade para evitar 

reinfestação de insetos; 4) Identificação de pragas: da identificação dependerão as 

medidas de controle a ser tomadas e a conseqüente potencialidade de destruição de grãos;  

5) Potencial de destruição de cada espécie-praga: devem ser entendidos, pois 

determinam a viabilidade de comercialização desses grãos armazenados; 

6) Proteção do grão com inseticidas: depois de limpos e secos, e se houver 

armazenamento por períodos longos, os grãos podem ser tratados preventivamente com 

inseticidas protetores, de origem química ou natural. Esse tratamento visa garantir a 

eliminação de pragas que infestam o produto durante o armazenamento. No caso de 

inseticidas químicos, para proteção de grãos às pragas S. oryzae e S. zeamais, indica-se o 

uso de inseticidas organofosforados, uma vez que tais produtos são específicos para essas 

espécies-praga. Já para R. dominica, os inseticidas indicados são os piretróides; 

7) Tratamento curativo: sempre que houver presença de pragas na massa de grãos, deve-

se fazer expurgo, usando produto à base de fosfeto de alumínio (fosfina). Esse processo 

deve ser realizado em armazéns, em câmaras de expurgo, ou outros locais, sempre com 

vedação total, observado o período mínimo de exposição de quatro dias; 

8) Monitoramento da massa de grãos: o acompanhamento da evolução de pragas, que 

ocorrem na massa de grãos armazenados, durante o período em que permanecerem 

armazenados é de fundamental importância, pois permite detectar o início da infestação 

que poderá alterar a qualidade final do grão. Esse monitoramento tem por base um 

eficiente sistema de amostragem de pragas e a medição de variáveis, como temperatura e 

umidade do grão, que influem na conservação do produto armazenado. Permite direcionar 

a tomada de decisão do armazenador, para garantir a qualidade do grão. 

A integração de métodos de controle é uma prática essencial para se obter 

sucesso na supressão de pragas de grãos armazenados. A crescente resistência de pragas a 

inseticidas exige o uso integrado de outros métodos que não somente os químicos. Isso é 

possível com o uso do Manejo Integrado de Pragas de Grãos Armazenados (MIP), que 

consiste em uma série de medidas para se evitar os danos causados por pragas (Faroni, 

1992; Lorini (1993, 2002, 2005); Santos, 2002; Collins, 2006; Dianxuan, 2006). 

Estas ações podem ser tomadas individualmente ou em conjunto, em função do 

momento mais adequado, conforme um planejamento, ou das necessidades. Envolve um 

eficiente sistema de monitoramento, associado a medidas preventivas e corretivas de 
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controle de pragas, mantendo, com isso, o grão isento de insetos, evitando perdas 

qualitativas e quantitativas e mantendo a qualidade de comercialização e de consumo dos 

produtos (Lorini, 2005). 

A identificação das pragas que atacam grãos armazenados é um elemento 

indispensável para indicar o melhor método de controle (Puzzi, 2000). A predominância de 

uma espécie ou outra depende da espécie de grão, das condições ambientais e do sistema 

de manejo de pós- colheita (Yanucci, 2003) 

Aplicação de técnicas de controle de insetos é constituída por meios químicos 

ou alternativos, é dependente do conhecimento que permita a identificação das pragas 

presentes. A eficiência das medidas de controle pode ser melhorada como o conhecimento 

de determinados dados, como fonte provável de infestação, a capacidade de movimentação 

das pragas para a reinfestação e suas tolerâncias. Dados de sua biologia e hábitos dos 

insetos são igualmente fundamentais para o desenvolvimento e a implementação de 

técnicas de controle de pragas (Pacheco & Paula, 1995). 

Embrapa (2007b) afirma que a Austrália já enfrentou todos os problemas de 

perdas na pós-colheita que o Brasil atravessa. As mudanças na Austrália começaram a 

acontecer há mais de 20 anos, quando governo, produtores e entidades passaram a revisar 

os procedimentos. Hoje, a Austrália tem o melhor padrão de qualidade de grãos para 

exportação destinada ao mercado internacional, sendo 80% dos 40 milhões de toneladas de 

grãos que produz anualmente no país, com índice zero de insetos e zero de resíduos de 

pesticidas nos grãos. Essa técnica de manejo integrado de pragas compreende várias 

etapas, das quais a utilização de métodos físicos é uma ferramenta muito promissora.  

Maier et al. (2006) citam que nos Estados Unidos a U.S. Federal Grain 

Inspection Service Standart estipula que grãos contendo dois ou mais besouros vivos por 

quilograma de grão serão classificados com a classe especial “infestado”. No Brasil, 

conforme portaria no 11 de 1996, para o milho, a presença de um inseto desclassifica o lote 

e é considerado fora de padrão temporário, sendo necessário tratamento do produto (Brasil, 

1996). 

Afonso (2004), em seu trabalho, relata que o objetivo da armazenagem é 

preservar a qualidade dos grãos, os quais são colocados em um ecossistema sujeito aos 

agentes bióticos e abióticos, e a manutenção da qualidade é prioridade para produtores, 

beneficiadores, processadores e consumidores. Os elementos bióticos (insetos, fungos, 

ácaros, etc.) e abióticos (impurezas, temperatura, estrutura do armazém, umidade, etc.) 
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interagem entre si, interferindo nas condições de manutenção da qualidade física, química 

e biológica do produto. A alteração de um ou mais fatores abióticos poderá contribuir para 

promover um melhor controle da ação dos elementos bióticos na massa de grãos 

armazenados. Os agentes abióticos com a temperatura da massa de grãos e teor de umidade 

do produto constituem elementos determinantes na ocorrência de insetos e fungos durante 

a etapa de armazenamento. 

Segundo Navarro & Noyes (2002), diversas propostas têm sido desenvolvidas 

para melhorar a armazenabilidade e manter a qualidade do milho e outros grãos. Dentre 

elas as principais são: secagem do grão para uma umidade segura para o armazenamento 

(70% ou inferior de umidade de equilíbrio); aeração para manter uma temperatura baixa e 

uniforme, reduzindo a atividade dos fungos e prevenir a migração de umidade; aeração 

com ar resfriado artificialmente. Dentre os diversos métodos físicos para preservar a 

qualidade do produto armazenado, a utilização de baixa temperatura apresenta-se como 

uma promissora técnica de manejo de pragas em grãos armazenados, sendo uma 

ferramenta alternativa aos produtos químicos. 

A aeração é uma forma de manipulação de um dos fatores físicos, a 

temperatura, que pode ser utilizada para reduzir a população de uma praga a um nível 

tolerado (Branks & Fields, 1995, citados por Lorini, 2001). A redução da temperatura da 

massa de grãos para menos de 13oC, em geral, irá determinar a eliminação da população, 

uma vez que a taxa de multiplicação não será suficiente para que a população se mantenha 

(Lorini, 2001). 

A aeração dos grãos seja com ar ambiente ou artificial, em um silo ou 

armazém, tem a função de promover o maior abaixamento possível da temperatura dos 

grãos, de forma a reduzir ou minimizar os riscos de perdas por deterioração, e evitar a 

migração de umidade por correntes convectivas, prevenindo o desenvolvimento de 

microorganismos e de insetos que causam aquecimentos da massa de grãos (Hara, 1999; 

Elias, 2002a). 

Em climas temperados, como no Canadá e Sul de Oklahoma, a aeração com ar 

em temperatura próximo a do ambiente pode ser usada para controlar infestações de 

insetos e a eficácia da aeração pode ser aumentada em climas tropicais, e no verão em 

locais de clima temperado, pelo resfriamento do ar com unidades de refrigeração (Muir & 

Fields, 2001).   
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A temperatura mínima que se pode atingir na massa de grãos vai depender da 

região que se encontra a unidade armazenadora, sendo que para regiões com maiores 

temperaturas médias, se recomendam a utilização de equipamentos refrigeradores que 

promovam redução da temperatura, para insuflação na massa de grãos (Navarro & Noyes, 

2002). 

Maier (1995) cita que uma alternativa que pode ser usada para diminuir a 

aptidão do ecossistema de armazenamento dos grãos para os insetos é a aeração com ar 

frio. Relata que em algumas posições as condições climáticas e em várias localizações 

geográficas, o ambiente para aeração pode não inibir completamente a atividade de insetos 

e preservar a qualidade dos grãos. Quando a temperatura do grão não pode ser 

suficientemente reduzida, a aeração com ar resfriado artificialmente é tecnicamente viável 

e economicamente possível, em condição alternativa no gerenciamento de pragas. 

Em clima temperado, de acordo com Thorpe (2006), a aeração com ar 

ambiente é geralmente benéfica, mas em clima tropical este é insuficiente e que uma 

alternativa é refrigerar o ar ambiente antes de introduzi-lo na massa de grãos. 

Maier et al. (2006) estudaram o efeito do gerenciamento da temperatura em 

populações de T. casteneum e S. zeamais no armazenamento do milho, verificaram que em 

cinco anos, na contagem das progênies de S. zeamais eram menores com a aeração com ar 

resfriado a 18oC (90 para 1200) em comparação com a aeração com ar ambiente a 23,5oC 

(400 para 1830). Similarmente para T. castaneum no ambiente com ar resfriado 18oC (um 

para 190) rendeu no final uma progênie máxima inferior quando comparada com aeração 

com ar natural 23,5oC (11 para 630). O resultado demonstra que aeração com ar 

refrigerado reprime naturalmente os níveis de infestação das populações confinadas de S. 

zeamais e T. castaneum comparada à aeração com ar natural.  

Birck et al. (2006) relatam que as espécies de insetos encontradas nos grãos 

armazenados têm ciclo curto e são altamente prolíferos e estes podem causar danos em um 

lote dentro do silo de grãos mesmo com pequena população detectada. Também estas 

pragas podem transportar fungos, os quais podem produzir toxinas e também danos na 

qualidade dos grãos. 
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2.6 RESFRIAMENTO DE GRÃOS 

 

O resfriamento de grãos é uma tecnologia não tradicional, não química para 

armazenamento de commodities para prevenir o crescimento fúngico e os insetos de 

produtos armazenados. O grão é resfriado independentemente da temperatura ambiente e 

das condições de umidade relativa, usando um sistema móvel de refrigeração o qual 

controla conjuntamente a temperatura e a umidade relativa do ar da aeração (Maier, 1995). 

Srzednicki et al. (2006) estudaram as diferenças na qualidade de grãos de arroz 

e milho, atribuídos para secagem com aeração com ar ambiente e resfriado, mostrou que a 

aeração com ar refrigerado foi a melhor para preservar a viabilidade do produto. Observou 

uma redução no tempo de cocção do arroz tratado com ar refrigerado e também verificou 

que tanto no arroz como no milho que o ar refrigerando foi melhor para preservar a 

germinação do grão e que este é um forte argumento para uso de ar refrigerado na aeração 

para conservação de sementes.   

Moreira (1993) relata que na aeração com ar frio, para a introdução da 

temperatura do ar e umidade relativa na massa de grãos é fornecida pela unidade de 

resfriamento de grão, independentemente das condições ambientais. A temperatura e 

umidade relativa, que ar frio carrega para a massa de grãos, são fixadas no silo onde é 

introduzido. Exemplifica que numa operação comercial de resfriamento de grão nos U.S.A, 

no local onde a temperatura varia entre 10o e 28oC, mas com resfriamento a temperatura do 

ar permanece entre 6o e 7oC. Igualmente, a umidade relativa do ar frio mantém 

praticamente constante em 90% ± 2, embora a umidade do ar ambiente estendesse de 25% 

a 98%. 

Segundo Navarro & Noyes (2002), há estimativa de que a aeração com ar 

resfriado artificialmente venha sendo utilizada em 80 milhões de toneladas de grãos no 

mundo. Moreira (1993) cita que resfriamento de grãos é utilizado com sucesso em mais de 

50 países, especialmente na Europa em cevada, na Austrália em trigo, e em Israel para 

prevenir o aquecimento espontâneo na soja e na preservação da qualidade de grãos com 

alto valor agregado e em sementes, contra ácaros e insetos (Navarro & Noyes, 2002). Esta 

técnica no Brasil foi inicialmente utilizada por produtores de sementes e recentemente, está 

sendo estudada em grãos, com intuito de manter suas características, qualidades e peso por 

um período mais prolongado de armazenamento.  
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Fields (2006) afirma que a aeração com ar frio tem sido usada por um limitado 

caminho e por muitos anos na Austrália, na Europa e, mais recentemente, nos E.U.A. São 

várias as indústrias de refrigerar grãos, com a capacidade média de 350 t dia-1. O custo dos 

grãos resfriados (U$ 12,8 t-1) era estimado como sendo cerca de duas vezes o custo da 

fumigação com fosfina e aeração (U$ 6,5 t-1). Moreira (1993) em seu trabalho relata que o 

milho foi resfriado para abaixo de 20oC dentro de sete dias e abaixo de 15oC dentro de 15 

dias e o gasto de energia foi em torno de 4.500 kWh, independentemente da variação da 

temperatura, para 600 toneladas, dando um consumo por tonelada de 7,5 kWh por 

tonelada. 

 

2.6.1 Efeito da temperatura no desenvolvimento dos insetos 

 

Grãos armazenados fazem parte de um ecossistema cujos elementos bióticos 

(insetos, fungos, fermentos, etc) e abióticos (temperatura, umidade, pressão, etc) interagem 

com os grãos armazenados. A temperatura e umidade dos grãos são fatores que podem ser 

controlados que por sua vez promovem o favorecimento ou não da ação dos fatores 

bióticos (Sinhá & Muir, 1973 citados por Hara, 2002). A alteração de um ou mais fator 

abiótico poderá contribuir para promover um melhor controle da ação dos fatores bióticos 

na massa de grãos armazenados. Os fatores abióticos, como temperatura da massa de grãos 

e grau de umidade do produto constituem elementos determinantes na ocorrência de 

insetos, fungos e degradação da qualidade do produto durante a etapa de armazenamento. 

Segundo Briante & Jorge (1993), cada espécie de insetos necessita de um 

conjunto de condições físicas do meio para seu desenvolvimento considerado ótimo. À 

medida que as condições de temperatura e/ou umidade se afastam dos valores considerados 

ótimos o ciclo evolutivo da fase ovo a inseto adulto leva mais tempo e a postura de ovos 

fica reduzida.  

Fields (2006) descreve que a temperatura ideal para crescimento, reprodução e 

movimento para a maioria dos insetos de grãos armazenados e de seus produtos se situa 

entre 25o e 35oC. Temperaturas entre 25o e 15oC resultam em menos ovos colocados, 

desenvolvimento mais lento e extensões de vidas mais longas. Para a maioria dos insetos, 

20oC é o limite em que se pode completar o desenvolvimento. Segundo o autor o S. 

granarius é uma exceção, pois pode completar o seu desenvolvimento em 15oC. O mesmo 

autor relata que ácaros do gênero Sirus podem se desenvolver a 7oC. Quanto mais baixa for 
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a temperatura, mais baixa é a taxa de desenvolvimento. S. orizae à 18,2oC leva 15 semanas 

para completar a geração e pode colocar quatro ovos por semana, originando quatro fêmeas 

em dez semanas. A 29oC leva quatro semanas para ir de ovo a adulto e a fêmea coloca 344 

ovos e proporciona o surgimento de 2110 fêmeas em dez semanas. 

A redução da temperatura da massa de grãos para menos de 13oC, em geral, irá 

determinar a eliminação da população, uma vez que a taxa de multiplicação não será 

suficiente para que se mantenha. Esta temperatura pode ser conseguida com a introdução 

de ar frio no ambiente, através de equipamento de aeração refrigerada. A baixa temperatura 

provoca dois efeitos básicos, que são: a) a redução das taxas de desenvolvimento, de 

alimentação e fecundidade; e b) decréscimo no número de insetos sobreviventes na massa 

de grãos (Brancs & Fields, 1995, citados por Lorini, 2001). 

ARO (2007) relata que a maioria das espécies de insetos de grãos armazenados 

é de origem tropical e subtropical, e exigem temperaturas altas, na faixa de 27 a 34oC, para 

seu desenvolvimento. Nas temperaturas abaixo de 20oC, o crescimento da população para a 

maioria das pragas de armazenagem é significativamente reprimida. Nas baixas 

temperaturas, a oviposição e a fecundidade desses insetos são muito mais baixas, de modo 

que, com o passar do tempo, seu crescimento populacional continua insignificante.  

Navarro & Noyes (2002) citam que insetos que infestam grãos são sensíveis a 

temperaturas. O desenvolvimento dos insetos é retardado ou paralisado freqüentemente 

abaixo de 16oC. Em temperaturas abaixo de 20oC, o crescimento da população da maioria 

dos insetos de armazenamento já é suprimido significantemente. Temperaturas na escala de 

17 a 20oC são seguras para gerenciamento das populações de insetos. Nestas temperaturas 

a oviposição e a fecundidade destes insetos são também muito mais baixas de modo que, 

com o tempo, o crescimento da população permaneça insignificante, e conseqüentemente o 

dano causado por estes insetos sob estas circunstâncias de temperaturas baixas também são 

insignificantes. 

Faroni & Silva (2000) relatam que a temperatura ótima para fecundidade e 

desenvolvimento dos insetos de produtos armazenados está entre 25o e 33oC. Sob baixa 

temperatura a fecundidade é reduzida e os insetos desenvolvem mais lentamente. 

Temperaturas entre 13o e 25oC diminuem o desenvolvimento. Para a maioria dos insetos de 

grãos armazenados, a temperatura de 20oC detém o desenvolvimento. Embora nestas 

temperaturas não ocorra desenvolvimento, os insetos e ácaros permanecem vivos por 

longos períodos e causarão danos se a temperatura se elevar. 
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Temperatura para índices máximos de multiplicação é, em geral, cinco graus 

Celsius acima da temperatura de desenvolvimento. O S. oryzae tem índice máximo de 

desenvolvimento a 29oC e interrompe seu desenvolvimento a 35oC e do mesmo modo, as 

temperaturas para R.dominica são de 32o e 39oC respectivamente (Faroni & Silva, 2000). 

Segundo Fields (2006), temperaturas entre 15o e 25oC resultam em poucos ovos colocados, 

desenvolvimento lento, menor movimento e alcança mais tempo de vida. 

Segundo Faroni & Silva (2000) a espécie R. dominica consegue se desenvolver 

entre 18oC e 35oC e a medida que a temperatura fica abaixo de 30oC e até 20oC, o potencial 

de multiplicação diminui devido principalmente ao aumento do tempo necessário para o 

desenvolvimento de formas jovens e à redução da fecundidade das fêmeas. O tempo 

necessário para que ocorra uma geração (postura de um ovo até que a fêmea resultante 

deste ovo realize 50% de postura) decresce proporcionalmente com a temperatura. Faroni 

(1992) relata que o tempo para se ter uma geração decresce diretamente com a temperatura 

sendo de quase seis meses a 18oC e não chega a dois meses a 35oC. 

Bains (1971), citado por Padilha & Faroni (1993), verificou que a duração do 

ovo da R. dominica decresce de 8,7 dias a 27oC para 5,5 dias a 39oC, se alimentando de 

trigo. A sobrevivência dos indivíduos em função da temperatura mostra que a média mais 

elevada de sobrevivência foi de 82,2% a 33oC. Neste mesmo estudo, verificou que a 

duração do estágio larval até a fase de pupa foi favorecida em temperaturas em torno de 

33oC e umidade relativa de 70% a 90%. O estágio larval teve um desenvolvimento 

proporcional à temperatura entre 27oC, alcançando 6,18 dias a 33oC com 5,02 dias para ser 

concluído. 

As condições ótimas de temperatura e umidade relativa variam de acordo com 

a espécie de inseto de grãos armazenados. Estes insetos podem crescer em umidades de 

equilíbrio abaixo de 70%, mas algumas espécies reproduzem com sucesso em níveis de 

umidade abaixo de 30% de umidade de equilíbrio (Navarro & Noyes, 2002). 

Faroni & Silva (2000) citam que em muitas espécies, o ovo é o estágio mais 

suscetível a temperatura, para outros a idade do ovo influencia nesta suscetibilidade. As 

larvas é o estágio mais tolerante e o adulto a fase mais resistente.  

Pacheco & Paula (1995) destacam que em L. serricorne, da eclosão das larvas 

a temperatura de 35oC a eclosão dos ovos se dá após cinco a seis dias, enquanto a 22oC 

ocorre após 22 dias e seu ciclo na temperatura ótima, de 32,5oC, ocorre em 25 dias e a 

20oC leva 100 dias. Para R. dominica o ciclo se completa em 25 dias a 34oC e em 84 dias a 
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22 oC. Em T. castaneum, o ciclo de ovo a adulto se completa na faixa de 20 a 42 dias, em 

condições ótimas, de 35oC a 37oC e 70% de UR leva cerca de 20 dias, enquanto a 22oC e 

70% de UR leva cerca de 75 dias. Para Ephestia sp. as condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento são de 30o a 32oC e 70% a 80% de UR, completando o ciclo de ovo a 

adulto em 29 – 30 dias, e com a diminuição da temperatura alcança 145 dias a 15,5oC e 

70% de UR. 

Na faixa de temperatura de 17o a 21oC o ciclo biológico, isto é, o tempo de 

desenvolvimento de ovo a adulto leva aproximadamente dez dias. A atividade dos insetos, 

bem como sua multiplicação é suspensa à temperatura de 13oC. O controle químico torna-

se desnecessário quando o grão está resfriado e cuja temperatura está abaixo de 17oC. 

(Santos, 2002). 

Sediacek et al. (1991), citados por Smiderle (1999), relatam que entre as pragas 

de grãos armazenados, destaca-se as ordens Coleoptera e Lepidoptera, sendo a temperatura 

e umidade relativa do ar as condições que regem a severidade dos danos. As faixas de 23oC 

a 35oC e 12% a 15% de umidade das sementes são favoráveis aos insetos. Temperaturas 

baixas provocam desenvolvimento lento após a oviposição e grande redução nas taxas de 

desenvolvimento e crescimento dos insetos. 

Variações de temperatura e umidade dentro da massa de grãos faz com que 

determinados pontos sejam mais adequados para desenvolvimento de uma espécie de 

insetos do que outras (Santos, 2002). 

 

2.6.2 Efeito da temperatura no crescimento fúngico e na acidez do óleo 

 

A degradação dos lipídios pode ser ocasionada por oxidação e hidrólise. Araújo 

(2006) relata que a oxidação é a principal causa da deterioração de vários produtos 

biologicamente importantes, alterando diversas propriedades como sabor, aroma, cor e 

também valor nutritivo. Tais mudanças podem ter origem na produção, no processamento e 

no armazenamento do produto e inicia na fração lipídica. Em vegetais a oxidação pode ser 

acelerada pela enzima lipoxigenase que catalisa a reação de ácidos insaturados (linoléico, 

linolênico, araquidônico) com o oxigênio. O autor ainda relata que quanto maior for o grau 

de insaturação na molécula do ácido graxo maior é a velocidade de reação e maior a 

suscetibilidade à oxidação, por exemplo, o óleo de soja é muito menos estável do que a 

gordura de coco. 
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Soares (2005) relata que devido à presença de grande quantidade de 

antioxidantes, a gordura contida nos grãos inteiros está efetivamente protegida contra os 

efeitos do oxigênio do ar. 

Osawa et al. (2006) descreveram que o aumento do teor de ácidos graxos livres 

abaixa o ponto de fumaça do lipídeo, com reflexos sobre a inflamabilidade do mesmo. 

Soares et al. (2001) citam que para evidenciar a detecção de prováveis causas 

de deterioração está a formação de metabólicos tóxicos formados por substâncias primárias 

ou secundárias entre os quais o etanol (respiração anaeróbica); os aldeídos (respiração 

anaeróbica ou peroxidação dos lipídeos) e os ácidos graxos livres (quebra dos lipídeos).  

Detectaram ainda, que o tempo de armazenamento tem efeito linear no nível de ácidos 

graxos livres e efeito direto sobre a qualidade do produto armazenado que não pode conter 

o processo de deterioração, mas, apenas reduzir a velocidade das reações deteriorativas. 

Matioli & Almeida (1979) verificaram um pequeno aumento do nível de acidez 

do óleo do milho quando o número de insetos era reduzido, seguindo-se a uma 

estabilização, mas quando o número de insetos aumentava, a elevação do índice de acidez 

passava por fase exponencial. Este fato pode indicar que com populações menores o 

embrião, que apresenta grande concentração de óleo, fica protegido do contato com os 

excrementos dos insetos, pois se pode atribuir a elevação da acidez à oxidação do óleo 

contido na semente. Neste mesmo experimento constataram que há um decréscimo no teor 

de óleo do milho devido ao consumo pelos insetos emergentes, principalmente de larvas de 

S.oryzae. 

Simic (2006) relata que há um efeito negativo da longevidade do 

armazenamento no nível de vigor e no conteúdo de óleo em milho, soja e girassol e que o 

milho apresentou, nas mesmas condições, uma menor perda no vigor da semente e no teor 

de óleo, durante o armazenamento, sugerindo maior estabilidade para os atributos 

analisados para o milho do que para soja e girassol. 

Biaggioni & Barros (2006) estudaram o teste de acidez graxa na avaliação na 

qualidade do arroz, observaram que a análise de ácidos graxos livres (acidez) comparada 

com teste de condutividade elétrica, germinação e envelhecimento precoce, o teste de 

acidez foi o que apresentou maior amplitude de variação nos resultados, diferenciando-se 

entre os demais por se mostrar mais sensível para avaliar a qualidade fisiológica das 

sementes.  
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Biaggioni & Ferreira (1998) relatam que a hidrólise do material graxo inicia 

antes da hidrólise de proteínas ou carboidratos, e por isso o teor de ácidos graxos livres 

pode ser usado como um indicador de deterioração dos grãos. Verificaram que nas 

avaliações realizadas após um ano de armazenamento de milho, o índice de acidez graxa 

mostrou mais eficaz para detectar a perda de qualidade no milho armazenado do que o 

teste de germinação. 

Soares et al. (2001) concluíram em seus trabalhos que o nível de ácidos graxos 

livres revelou-se num teste mais poderoso, em relação ao teste padrão de germinação, 

mostrando efeito significativo do tempo de armazenamento em sementes de milho 

conservadas em condições adequadas de armazenamento. Os fatores que podem favorecer 

o crescimento fúngico na massa de grãos podem ser: umidade, temperatura da massa de 

grãos, período de armazenamento, condições físicas dos grãos. Os mesmos autores 

observaram que o processo de fermentação nos grãos, com o aumento de temperatura e 

umidade, que favorece o aumento da acidez. A elevação da acidez do óleo, nos processos 

industriais implica em maiores custos na industrialização, principalmente no refino do 

óleo. Além do custo da soda, utilizada no controle da acidez, há um arraste de óleo no 

sabão, ocasionando queda no rendimento industrial. 

Segundo Araújo (2006), os ácidos graxos livres são virtualmente inexistentes 

em tecidos vivos, entretanto são liberados pela ação enzimática (lipases) após a colheita, 

caso esta enzima seja inativada. Durante o armazenamento de alimentos a fração lipídica 

presente é lentamente hidrolisada em condições de umidade e temperaturas elevadas, por 

enzimas lipolíticas naturais ou produzidas por bactérias ou fungos contaminantes, 

contribuindo para rancificação hidrolítica do alimento.  Os efeitos da reação de hidrólise 

podem ser minimizados pelo armazenamento a frio.  

Os lipídeos são prontamente decompostos pelas lipases em ácidos graxos livres 

e glicerol durante o armazenamento, principalmente quando a temperatura e o teor de água 

são altos, e, portanto, favoráveis à elevada atividade de fungos e à deterioração (Soares et 

al., 2005). 

Araújo (2006) relata que em cereais (milho e trigo) e derivados a rancidez 

hidrolitica pode ocorrer durante o armazenamento e que a atividade da lípase está 

concentrada na camada mais externa dos grãos e afeta a qualidade tanto do óleo como dos 

grãos. O resultado da hidrólise pode ser manifestado no sabor, no aumento da acidez e no 

aumento da sensibilidade dos ácidos graxos a oxidação e alterações nas propriedades 
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funcionais. Estas alterações dependem do grau de umidade e da temperatura. Grãos secos 

podem ser armazenados por vários anos em temperaturas baixas, se o teor de água não 

excede a 14%.   

Biaggioni & Barros (2006) estudaram o teor de acidez graxa como índice de 

qualidade de arroz e observaram que há modificações expressivas nas reservas quando as 

sementes deterioram. Uma das alterações associadas com deterioração de sementes, em 

geral, é a sua acidificação. Segundo o autor tem se observado que esta acidificação é 

resultante do aumento de ácidos graxos livres, fosfatos ácidos, de aminoácidos produzidos 

por ação de lípases, fitases e proteases, respectivamente. Entre estes grupos de compostos o 

maior e o mais rápido aumento ocorre nos ácidos graxos. 

A temperatura dos grãos armazenados é um bom índice do seu estado de 

conservação (Puzzi, 2000). A principal fonte de deterioração dos grãos é o aquecimento 

espontâneo da massa de grãos. Em países da Europa Central e da América do Norte, onde 

predomina clima temperado, são raros os problemas com armazenamento nos meses mais 

frios do ano, do que naqueles meses mais quentes, que sucedem a colheita (Maier, 1995). É 

ideal que se mantenha a temperatura da massa de grãos a níveis mais baixos possíveis, de 

preferência entre 16o e 18oC e umidade de 12% e 13% o que permite uma boa conservação 

por períodos prolongados (Weber, 2001). 

Em climas quentes recomenda-se aeração com ar natural nas regiões mais 

elevadas, do contrario, aeração com ar frio artificial. Em climas temperados e moderados é 

mais apropriado para ventilação o ar ambiente. A linha de 30o latitude (norte e sul do 

equador) dá forma aos limites para aeração (Navarro & Noyes, 2002). 

Buscando sempre encontrar condições adequadas e econômicas de 

armazenagem, Burges & Burrel, citado por Christensen (1974) idealizaram o “Diagrama 

Geral para Conservação de Cereais” (Figura 1). Neste gráfico mostra os limites das 

temperaturas e umidade dos grãos que são satisfatórias ao armazenamento e aos agentes 

depreciativos da qualidade dos grãos. Na zona A até a temperatura de 22oC e umidade dos 

grãos até 14% os grãos se encontram em boa condição armazenagem, acima desta 

temperatura até em torno de 37oC, o ambiente é mais favorável ao ataque de insetos e 

acima de 37oC ocorre também perda de germinação. Em grãos úmidos, acima de 14%, o 

grão fica propício a insetos e perda de germinação a partir de 18oC. 

Em climas quentes recomenda-se aeração com ar natural nas regiões mais 

elevadas, do contrário, aeração com ar frio artificial. Climas temperados e moderados são 
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os mais apropriados para ventilação usando ar ambiente. A linha de 30 o latitude (norte e 

sul do equador) dá forma aos limites ásperos para aeração (Navarro & Noyes, 2002). 

Devido à estrutura interna do grão, sua superfície, suas propriedades físicas 

como a baixa condutividade térmica, os grãos oferecem as melhores condições para serem 

resfriados e assim permanecerem por longo período (Elias, 2002b). O resfriamento dos 

grãos reduz as perdas fisiológicas pela respiração intrínseca e mantém sua qualidade, 

oferecendo excelente proteção contra insetos (Santos, 2002). 

 
Figura 1. Diagrama geral para conservação de cereais (Chistensen, 1974). 

 

O ar intergranular não é estático, encontra-se em contínuo movimento através 

de corrente de convecção. Quando o ar se move, da parte mais quente para região mais 

fria, sua umidade relativa aumenta e o ar cede água para os grãos até atingir o equilíbrio 

higroscópico. Em alguns casos o ar quente, em contato com uma região muito fria, pode 

ser resfriado abaixo do ponto de orvalho e a umidade se condensar sobre a superfície dos 

grãos, aumentando de forma acentuada, a umidade do produto e, conseqüentemente, a taxa 



    46 
   

 

de respiração e aquecimento da zona afetada (Puzzi, 2000). 

A temperatura está entre os fatores que mais influenciam o processo de 

respiração dos grãos. Há um aumento da intensidade de respiração, proporcional ao 

aumento da temperatura, que fica na dependência do grau de umidade. Sob altos valores de 

umidade, superiores a 14%, a respiração aumenta rapidamente na maioria dos cereais, o 

que causa sua deterioração (Faroni & Silva, 2000). De acordo com Carvalho & Silva 

(1994), a refrigeração do ambiente do armazém permite melhor conservação da qualidade 

fisiológica de sementes de milho. 

Lopes & Christennsen (1976), citados por Puzzi (2000), armazenaram milho 

com grau de umidade nos níveis de 19% a 20% e em temperaturas de 20o a 25oC, sendo 

algumas amostras isentas de fungos e outras inoculadas com Aspergillus flavus. Após 74 

dias, as amostras isentas de fungos (testemunhas) apresentaram 97% de poder germinativo 

e aquelas inoculadas com o fungo apresentaram 13% de germinação.  

A rancidez é o resultado de transformações que se processam nas matérias 

graxas dos grãos oleaginosos, e é caracterizada pela formação de odor e sabor 

desagradáveis. A rancidez provém da hidrólise da matéria graxa. Essa reação que é 

catalizada por enzimas (lipases) dá origem aos ácidos graxos livres. O teor de ácidos 

graxos livres constitui um índice de deterioração dos grãos (Puzzi, 2000). 

Os lipídeos constituem a fração mais suscetível à deterioração durante o 

armazenamento, seja pela redução do seu conteúdo total e/ou pela suscetibilidade a 

alterações estruturais. A hidrólise pode ser química (não enzimática) ou bioquímica 

(enzimática), essa ultima com participação de lípases, galactolipases e fosfolipases do 

próprio grão, da microflora associada ou ainda produzida por ácaros e insetos. O 

acompanhamento da variação da acidez da gordura dos grãos ao longo do armazenamento 

é uma medida adequada para avaliar o estado de conservação desses grãos (Elias, 2002b). 

Os fungos se constituem a maior causa de deterioração na armazenagem de 

sementes e grãos. São a segunda causa, depois dos insetos, que levam a perda total em 

armazéns em todo mundo (Scussel, 2002). Os fungos de armazenamento são mais 

sensíveis às mudanças de temperaturas, crescendo mais rapidamente em temperatura 

próxima a 30oC, e quando a temperatura estiver na abaixo de 15oC o seu desenvolvimento 

é bastante reduzido, com exceção do Penicillium spp. (Lazzari, 1997). 

O crescimento fúngico é o principal responsável pelo aquecimento de grãos e 

leva à perda de poder germinativo, descoloração do grão, mudanças nas características 
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sensoriais (gosto e cheiro), aumento da acidez do óleo, redução no valor nutricional pela 

queima de matéria seca pelo fungo e pela respiração. A ação dos fungos, mesmo quando 

invisíveis, leva à grandes perdas na armazenagem (Scussel, 2002). 

Óleos e gorduras, na presença de umidade e calor são susceptíveis a hidrólise, 

provocando a quebra do triglícerideo, liberando ácidos graxos. Esta hidrólise é acelerada, 

juntamente com o aumento da temperatura, causada pelos processos de fermentação dos 

grãos, provocando uma maior atividade de enzimas, principalmente da lipase, dos grãos, da 

microflora ou produzidas por insetos, originando um aumento na quantidade de ácidos 

graxos livres. No processo industrial esta acidez deve ser neutralizada e de com acordo 

com seu índice, quanto maior for, maior será o custo da neutralização, bem como maior o 

arraste de óleo no processo de refino devido a esta neutralização, aumentando os custos de 

produção e alterando o sabor dos produtos. O acompanhamento da variação da acidez ao 

logo do período de armazenagem é uma medida adequada para avaliar a conservação 

destes grãos (Elias, 2007). 

Heinrich (1989) observou que o resfriamento dos grãos pode reduzir a perda de 

matéria seca em torno de 80% a 90%, em apenas um mês de armazenamento. Um dos mais 

sérios danos causados por fungos de armazenamento em grãos é a redução do peso através 

do consumo da matéria seca. Estas perdas ocorrem em grãos individuais que mantenham 

umidade favorável ao desenvolvimento dos fungos. Quanto mais elevadas forem a 

umidade inicial e a temperatura, maior será o consumo de matéria seca pelos fungos de 

armazenamento. Lazzari (1997) mostra, em um ensaio com vinte repetições, que houve 

uma redução no peso do milho danificado por fungo, em comparação com grãos sadios da 

mesma amostra, de 25,0%. 

Santos (2002) afirma que o resfriamento dos grãos reduz as perdas fisiológicas 

pela respiração do grão, mantém a sua qualidade e oferece excelente proteção contra 

insetos. 

Briante & Jorge (1993), estudando o grau de infestação do milho em função da 

temperatura e umidade ao longo do período de armazenamento, verificaram que a perda de 

peso aumenta com o aumento da temperatura e com tempo de armazenamento, sendo o 

tempo de armazenamento o mais significativo, seguido pela temperatura e pela umidade. A 

perda de peso foi maior a 16% do que a 10% de umidade. 

Moreira (1993) relata que no Brasil durante o mês de setembro a população de 

insetos é visivelmente alta nos armazéns e a perda de matéria seca alcança altos níveis. As 
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causas das perdas são causadas por insetos, fungos e ácaros e a própria respiração dos 

grãos. A autora relata ainda que 2% da matéria seca do milho são perdidos por ano durante 

o armazenamento. 



 
 

  

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

O experimento foi realizado na unidade armazenadora da empresa Caramuru 

Armazéns Gerais Ltda, no município de Jataí-GO, de junho de 2006 a março de 2007. O 

milho foi colhido na safrinha 2006 e armazenado com umidade entre 13 e 14% na base 

úmida (Figura 2). 

O armazém utilizado para estudo é composto de três septos com capacidade 

total de 90 mil toneladas. Os septos têm formato do fundo em “V”, 11,46 m de altura, e 42 

m de largura. O septo central apresenta 66m de comprimento e os septos das extremidades 

do armazém com 69 m.  

O trabalho foi realizado utilizando-se dois septos do armazém, o central, com 

capacidade de 28 mil toneladas, com resfriamento artificial, denominado septo resfriado. O 

outro, com capacidade armazenadora de 29 mil toneladas foi aerado com aeração natural, 

denominado septo aerado.  

No septo com aeração natural ou septo aerado o processo foi conduzido 

utilizando-se os procedimentos normais da unidade armazenadora que são utilização de 

ventiladores centrífugos que insuflam o ar ambiente nos períodos mais frios do dia. Neste 

septo, a insuflação do ar foi realizada por meio de dutos laterais, utilizando-se quatro 

ventiladores. Os dutos são de manilhas e fazem a ligação entre os ventiladores e as 

casamatas. 

As casamatas são construídas de concretos localizadas no fundo e na base do 

septo e têm como função distribuir o ar na massa de grãos. São equipadas com ventiladores 

centrífugos marca OTAM, modelo RFS 1000, que insuflam o ar ambiente através de 

condutores de concreto para a base. 

Os ventiladores conforme os conteúdos da etiqueta, foram acionados por 

motores com potência de 29,41 kW (40 cv), fator de potência igual a 0,85, rendimento de 

90,6%, alimentados por sistema elétrico de 440 V, 50 A e 60 Hz. O conjunto opera em 

rotação nominal de 1.170 rpm. A vazão específica do sistema de aeração era de 0,1 m3 de 

ar min-1 
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t-1 de grãos e o sistema era composto por quatro ventiladores que operavam 

simultaneamente durante a realização de aeração. O tempo de aeração e o consumo de 

energia foram registrados automaticamente por meio do sistema de termometria "Air 

Master" que equipa o sistema de aeração. 

  
Figura 2. Armazém da unidade Pensão Velha com a unidade de resfriamento instalada em 

funcionamento (A). Interior do armazém com milho armazenado antes de 
confeccionar o calçadão (B). Jataí, GO, 2006. 

   
No septo com resfriamento artificial, o processo foi realizado utilizando um 

condicionador de ar, de fabricação da Coolseed Indústria e Comércio Ltda., modelo PCS 

120, com potência de refrigeração 180 kW (244,8 cv) equipado com um ventilador 

centrífugo com potencia de 36,76 kW (50 cv), vazão de 15,28 m3 s-1 e pressão estática 

nominal de 1,86 kPa (190 mmca). A instalação do equipamento resfriador acoplado no 

sistema de distribuição do ar no septo resfriado em um ventilador utilizado para aeração 

com ar natural no septo três pode se observado na Figura 3. 

 
Figura 3. Vista parcial da instalação do equipamento de resfriamento e o duto condutor de 

ar frio até o sistema de distribuição de ar (A) e um dos ventiladores utilizado 
para fazer aeração com ar natural (B).  

A B 

A B 
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Concluída a operação de resfriamento, as entradas de ar do septo resfriado 

foram lacradas para evitar corrente de convecção e a conseqüente perda de ar frio. 

Para realizar o resfriamento artificial no septo resfriado foi feita uma conexão 

direta entre o equipamento resfriador e os dutos de concreto por meio de uma tubulação de 

lona impermeável (Figura 3A). Este equipamento fazia o resfriamento dos dois dutos de 

cada vez, alternando o período de resfriamento de acordo com o perfil da temperatura da 

massa. A temperatura do ar na saída do ventilador era de 12oC. No septo resfriado foram 

feitos dois períodos de resfriamentos, o primeiro foi de 24 de julho a 15 de setembro de 

2006 e o segundo de 30 de outubro a 01 de dezembro do mesmo ano. 

O tempo e a energia necessária para resfriar os grãos foram registrados em um 

contador analógico de tempo e um medidor digital de energia instalados no equipamento 

resfriador.  

No septo resfriado ficaram remanescentes da safra verão 2006/2007, quatro mil 

toneladas de milho, que foram expurgados antes de receber a nova safra. Após o 

enchimento do armazém foi realizado um nivelamento na porção superior da massa de 

produto, formando o denominado “calçadão”, para diminuir o ângulo de talude, cujo 

objetivo era melhorar a distribuição de ar através da massa de grãos, equilibrando a pressão 

estática. Tanto o milho resfriado quanto o aerado com ar natural não receberam 

tratamentos químicos para controle de pragas.  

   

3.2 MONITORAMENTO DA TEMPERATURA 

 

O monitoramento da temperatura da massa de grãos de milho nos septos 

resfriado e aerado foram realizados através do equipamento de termometria fabricado pela 

Fockink, modelo Air Master cujo princípio baseia-se na utilização de sensores termopares 

de cobre e constantan. As temperaturas foram registradas diariamente às 08:00 horas 

(Figura 4). Em cada septo do experimento encontravam-se onze arcos dispostos no sentido 

do comprimento do septo, nos quais estão distribuídos seis cabos no sentido da largura do 

armazém, numa distância de sete metros um do outro. Cada arco amostrado consistia de 

seis cabos com sensores distribuídos a cada dois metros de altura. Os cabos situados na 

região central são maiores e possuem doze sensores. Ao todo cada septo possui 523 

sensores. As temperaturas foram tomadas, para cada posição amostrada, em intervalos de 
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sete dias, após o início do resfriamento e realizadas médias das semanas durante o período 

de armazenagem até a primeira amostragem e depois desta, até a segunda amostragem. 

 

   
Figura 4. Leituras dos dados de temperatura, no armazenamento da unidade de Jataí, GO 

de um ponto do setor, adquiridas pelo equipamento Air Máster. Temperaturas do 
Septo resfriado (A) e septo aerado (B). 

 

3.3 AMOSTRAGENS 

 

3.3.1 Amostragem na entrada do produto 

 

As amostras na entrada do produto foram coletadas no mês de julho de 2006. 

Depois da secagem do milho, quando este estava sendo destinado para o armazém. A cada 

15 minutos retirou-se uma amostra de 250g para avaliação da umidade. Esta amostra, 

depois de determinada sua umidade, era colocada em um caixote, de acordo com o septo 

de destino, de madeira e no final de cada jornada de 12 horas, foi homogeneizada no 

aparelho modelo Boerner. No final da homogeneização foram retiradas duas amostras, uma 

para condução do trabalho e outra como contraprova. As amostras eram identificadas com: 

data, turno e o septo de destino. Após a identificação estas amostras foram acondicionadas 

em um saco de papel e depois vedada com um saco plástico e arquivadas em uma sala com 

ar condicionado. No término do enchimento dos dois septos do experimento, as amostras 

foram separadas por septo, homogeneizadas por três vezes e novamente passada no 

homogeneizador Boerner. Retirava-se desta a amostra para as análises de nível de 

infestação e depois outras para avaliação de peso de 1000 grãos, teor de óleo, acidez do 

óleo do produto e grãos infestados. 

 

A B 
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3.3.2 Amostragem durante o armazenamento 

 

Foram realizadas duas amostragens de milho nos septos resfriado e aerado 

durante o período de armazenagem do produto. A primeira foi realizada no período de 21 a 

24/09/2006 e a segunda no período de 28 a 30/11/2006. Para estas amostragens foi 

utilizada a sonda articulada marca Gamet modelo VAS 230, de propriedade da Empresa 

Finck Ltda (Figura 5). A sonda constitui-se em tubos articulados e um sistema pneumático, 

que retirava amostras em diferentes profundidades de 0,1 a 20 metros de profundidade da 

superfície do milho armazenado, divididas em superficiais, intermediarias e profundas. 

 
Figura 5. Amostragem durante armazenamento, mostrando a sonda e os canos articulados 

que são colocados de acordo com a profundidade amostrada. 
 

A amostragem durante o armazenamento foram divididas em: setores, posições 

e profundidades. Tanto o septo resfriado como o aerado foram divididos em três setores e 

cada setor foi considerado uma repetição (Figura 6). O primeiro e o segundo setor de cada 

septo é formado de quatro arcos e o terceiro de três arcos. Em cada arco foi retirada uma 

amostra nas posições e profundidades subseqüentes. 

As amostras de cada arco foram acondicionadas em sacos plásticos com 

capacidade de 80 litros e ao final da amostragem os sacos foram lacrados com fita adesiva, 

e colocada em outro saco de PVC e identificados segundo a posição e a profundidade. 

Nas laterais direita e esquerda foi retirada uma amostra na superfície do milho 

até cinco metros (superficial). As amostras laterais foram retiradas a um metro e meio da 

parede lateral do armazém. Na posição intermediária, entre a lateral e o centro do 

armazém, foram retiradas amostras nos dois lados. Neste local, foram feitas amostras em 

duas profundidades: até dez metros (superficial) e abaixo de dez metros (intermediária). 



    54 
   

 

No centro foram amostradas três profundidades: até 3,6 metros (superficial), de 3,6 a 8,5 

metros (intermediária) e abaixo de 8,5 metros (profunda).  

Foram retiradas também amostras na superfície do milho, nos septos resfriado 

e aerado, com calador de 50 cm, nas mesmas posições amostradas, para determinação do 

índice de insetos presentes na superfície dos grãos. Estas amostras foram feitas nos 

mesmos dias das amostragens com a sonda. 

Todas as amostras foram retiradas e acondicionadas em dois sacos de PVC 

com capacidade de 80 litros, e estas identificadas por armazém, setor, posições e 

profundidades e foram encaminhadas para homogeneização no aparelho Boerner. Em cada 

data de amostragem foi retirado um total de 2.500 kg de grãos. 

Ao término da homogeneização as amostras foram retiradas e encaminhadas 

para determinação de: 1) Número de insetos por quilograma de amostra (Índice de 

Insetos); 2) Três kg de grãos foram retomados e encaminhados para o laboratório da 

Universidade Federal de Viçosa para análises de umidade, presença de fungos; 

identificação dos insetos; 3) 1,5 kg de milho para determinação de peso de 1000 grãos; 4) 

1,0 kg para determinação de grãos infestados; 5) 500 gramas para o Laboratório da 

Caramuru Alimentos de Apucarana, PR para determinação do teor de óleo, acidez e 

aflatoxina.  

As amostras retiradas para avaliação do trabalho foram envoltas por um saco 

de papel, depois por um saco de plástico e transportadas até o destino em caixa de isopor. 

De cada amostra, foi guardada uma contra prova que também foi armazenada envolta por 

saco de papel e por saco de plástico e armazenadas em sala com ar condicionado resfriado. 
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Figura 6. Esquema de amostragem do graneleiro durante o armazenamento com a sonda 
de 20 metros indicando os setores, posições e profundidades. 

 

3.3.3 Amostragem na expedição do produto 

 

As amostragens na expedição dos grãos foram realizadas na saída do silo de 

expedição, sendo retirada de cada vagão do bitrem, uma caneca com 180 gramas de milho, 

ou seja, 360 gramas de amostra de milho para cada 37 t de produto expedido. As amostras 

foram acondicionadas em baldes e identificadas por septos, resfriado ou aerado. 

Diariamente, ao término da expedição, a amostra foi homogeneizada no aparelho Boerner e 

retirada e destinada para determinação do número de insetos. 

As amostras retiradas diariamente foram acondicionadas em saco de papel e 

depois envoltas por um saco de plástico, armazenadas e identificadas. A cada 10 dias fazia-

se a homogeneização destas amostras, e eram envoltas por um saco de papel e depois por 

um saco plástico, e que foram separadas para as seguintes avaliações: 1) Três quilogramas 

para análises no Laboratório de Universidade Federal de Viçosa, do teor de umidade, 

presença de fungos nos grãos, identificação dos insetos; 2) 1,5 kg para determinação de 

peso de 1000 grãos; 3) 500 gramas para o laboratório da Caramuru Alimentos, de 

Apucarana, PR, para determinação do teor de óleo, acidez e aflatoxina. Para determinação 



    56 
   

 

do índice de insetos foi usado as médias dos números de insetos encontrados, em cada dia 

do período da amostragem. Para cada amostra foi guardada uma contra prova armazenada 

envolta por saco plástico, saco de papel e mantida em sala com ar condicionado. 

 

3.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

3.4.1 Evolução da temperatura do grão 
 

O sistema de termometria da unidade registrava diariamente a temperatura da 

massa de grão, ficando gravado em seu sistema e podendo ser consultado em vídeo, a 

qualquer instante. Os dados de temperatura foram anotados semanalmente desde o início 

do experimento, dia 24/07/2006 até o dia 30/11/2007. Foram feitas semanalmente as 

médias de temperatura de cada ponto amostrado, considerando-se a posição e profundidade 

amostrada com a sonda. Para cada posição e profundidade foi feita a média de temperatura 

dos sensores dos cabos termométricos fixos nos arcos que compõem a repetição. Estes 

dados foram utilizados para avaliar a evolução da temperatura no septo resfriado e no septo 

aerado com ar natural e sua influência nos outros parâmetros estudados neste trabalho. A 

temperatura foi monitorada até o dia 30/11/07 devido a sonda de amostragem ter ficado 

soterrada na massa de grãos e ser necessário expedir parte do produto para sua retirada e 

depois disso a leitura ficaria prejudicada devido a estes sensores estarem expostos à 

temperatura ambiente, o que afetaria as médias no septo resfriado. 

 

3.4.2 Determinação de peso de 1000 grãos 

 

As amostras de trabalho de cada repetição foram peneiradas em uma peneira de 

8mm de crivo redondo e depois contou-se, ao acaso, manualmente, oito subamostras de 

100 grãos inteiros. Em seguida os grãos foram pesados em balança eletrônica com 

resolução centesimal. 

Para o cálculo do peso de 1000 grãos, primeiramente foram calculada a 

variância, desvio padrão e o coeficiente de variação dos resultados obtidos nas pesagens 

das oito subamostras, conforme Brasil (1992). Quando o coeficiente de variação não 

excedeu o limite de 4%, o resultado da determinação foi calculado multiplicando-se por 10 

o peso médio obtido das oito subamostras de 100 sementes. Quando o coeficiente de 
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variação excedeu o limite de 4%, foram contadas outras oito subamostras, pesadas, e logo 

depois calculado o desvio padrão das 16 subamostras. O resultado foi expresso em gramas 

por 1000 grãos. 

Para determinação deste parâmetro foi necessário padronizar as umidades das 

amostras. Este padrão foi para 13% (base úmida). As umidades das amostras foram 

determinadas na UFV aplicando a metodologia descrita na Regras Para Análise de 

Sementes (Brasil, 1992). 

 

3.4.3 Determinação de teor de óleo e índice de acidez 

 

Determinou-se o percentual de óleo existente na amostra através da extração 

por solvente, conforme método descrito pela AOCS (American Oil Chemists Society, Bc 

3-49) e acidez do óleo a determinação do percentual de ácidos graxos livres existentes na 

amostra por titulação, conforme metodologia aplicada pela AOCS Ca 5a-40-1997. Estas 

análises foram realizadas no Laboratório da Caramuru Alimentos de Apucarana, PR. 

 

3.4.4 Determinação de grãos infestados 

 
Avaliaram-se duas subamostras de 100 grãos cada, livres de impurezas, 

retiradas ao acaso da amostra de trabalho. Os grãos foram submersos em água durante 24 

horas. Este é o tempo suficiente para macerar os grãos e facilitar o corte para exame da 

presença de ovo, larvas, pupas e insetos adultos. Todos os grãos que apresentassem 

perfurações foram considerados infestados. A análise foi feita por meio de corte em cada 

grão, individualmente, no sentido longitudinal. As observações de cada grão eram feitas 

com o uso de uma lupa com aumento de 40 vezes. Os resultados apresentados foram 

obtidos da média dos grãos infestados encontradas nas duas subamostras e apresentado em 

percentagem. 

 

3.4.5 Determinação do índice de insetos 

 

Depois de homogeneizada as amostras de trabalho foram peneiradas para 

determinação do índice de inseto. A amostra foi pesada, colocada em uma peneira com 

furos de 3,5 mm, retiradas às impurezas e, com auxílio de uma lupa de 10 vezes de 
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aumento, contaram-se os insetos vivos, e após realizou-se a identificação dos insetos. A 

impureza também foi pesada para avaliação do nível de impurezas do local. O índice de 

inseto foi determinado pelo número de insetos vivos por quilograma de amostra. A 

identificação dos insetos foi realizada na Universidade Federal de Viçosa, MG. 

 

3.4.6 Consumo de energia 
 

Foram comparados os consumos de energia do sistema de resfriamento e da 

aeração com ar natural, avaliando os gastos em kWh de cada sistema, por tonelada. 

No septo aerado, o consumo de energia foi transformado em kWh, tomando os 

a potencia dos motores e as horas acumuladas trabalhadas de cada motor do sistema de 

aeração natural (septo aerado), monitorado automaticamente pelo sistema de termometria e 

aeração modelo "Air Master" da Fockink, sendo acumuladas as horas em que o sistema era 

acionado. Os resultados foram obtidos conforme recomendação da WEG (2008) motores 

para cálculos do consumo, levando em consideração a potência mecânica dos motores 

efetivamente pelos motores em CV, o rendimento dos motores e o tempo de operação de 

cada motor do sistema de aeração com ar natural. 

C = {( Px 0,736) ÷ (Rend)}x 100, em que: 

C = Consumo em kw/h. 

P = Potência mecânica efetivamente fornecida pelo motor em CV. 

Rend. = Rendimento percentual do motor.   

No septo resfriado, a unidade de resfriamento possui um equipamento medidor 

de energia, em kWh, o qual monitorava automaticamente o consumo. Foram anotados os 

números de kWh no início e no fim de cada processo de resfriamento e feita a diferença 

entre eles, resultando no total gasto em cada ciclo de resfriamento e no final do 

experimento. 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

As análises estatísticas foram efetuadas pelo teste F a 5% de significância nas 

variáveis estudadas, dentro dos dados de cada septo e entre os dados dos septos resfriado e 

aerado, e as diferenças entre as médias, nas posições e profundidades estudas. Para 

diferenças entre as médias foi aplicado teste de Tukey 5% de probabilidade. Foi utilizado o 
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programa GENES da Universidade Federal de Viçosa e delineamento foi inteiramente ao 

acaso com testemunhas adicionais. 



 
 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 ANÁLISES DE ENTRADA DO PRODUTO 
 
 

O produto de entrada no armazém no septo resfriado e septo aerado foram 

comparados e pela análise variância dos dados foi constatado que não houve diferença 

significativa (p<0,05) nas variáveis: peso de mil grãos (PMG), teor de óleo (TO), níveis de 

grãos infestados (GI) e índice de insetos (II). Para a variável acidez do óleo (AO) houve 

diferença significativa (p<0,05) entre o produto de entrada nos dois septos. As médias do 

teor de acidez do óleo foram de 2,32% para o septo resfriado e 2,88% para o septo aerado 

(Tabela 2). Estes resultados demonstram equivalência qualitativa entre os materiais 

experimentais e são compatíveis com a exigência de Brasil (2000) que é de 6% de acidez 

no óleo bruto de milho, embora o mercado exija óleo de milho com acidez máxima de 4%. 

 

Tabela 2. Dados médias de peso de mil grãos (PMG), teor de óleo (TO), acidez do óleo 
(AO), % de grãos infestados (GI) e índice de insetos (II) nas amostras de 
entrada dos grãos nos septos resfriado e aerado.  

 

 Variáveis (médias) 

Tratamentos PMG TO AO GI II 

Septo resfriado 308,92 
a 

4,63 a 2,32 b 0,33 a 0 

Septo aerado 304,04 
a 

4,44 a 2,88 a 0,17 a 0 

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

 
4.2 ANÁLISE DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAGEM 
 
4.2.1 Análise dentro de cada septo para posição amostrada 
 

Nas avaliações realizadas em relação às posições de amostragens dentro de 

cada septo, os tratamentos não diferiram entre si (p<0,05) para PMG, TO, IA, GI, II e 

temperatura da massa de grãos (TG). Esperava se que algumas posições fossem mais 

propícias para o desenvolvimento de determinadas espécies de insetos devido ao seu
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 comportamento, conforme observação relatada por Santos (2002), o que não ocorreu nas 

análises do presente trabalho. Tal comportamento deve ser atribuído à uniformidade 

verificada na temperatura do grão, ocorrida em conseqüência da distribuição do ar frio 

insuflado nas posições, no septo resfriado pelo resfriador e no septo aerado pelos 

aeradores. Os resultados sugerem que um adequado sistema de aeração para o graneleiro é 

viável e exeqüível, e pode ser melhorado, quando associado com o manejo na operação de 

carregamento do graneleiro horizontal e na expedição do produto armazenado. Deve se 

com estas informações buscar novas pesquisas para este tipo de armazém, já que 

representam a maior capacidade de armazenamento de grãos da região Centro Oeste. 

 

4.2.2 Análise dentro de cada septo para profundidade amostrada 
 
4.2.2.1 Análise da temperatura dentro de cada septo nas profundidades analisadas 

A evolução da temperatura dos grãos durante o período de armazenamento foi 

evidenciado no presente trabalho (Figura 7). 
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Figura 7. Evolução da temperatura (oC) do grão do septo resfriado, septo aerado, temperatura 

ambiente, e médias de temperatura nos septos resfriado e aerado durante o período de 
armazenamento e a umidade relativa do ar ambiente no período do experimento. 

Observa-se que a temperatura dos septos resfriado e aerado se mantiveram 

semelhantes até por volta do dia 31 de julho e a partir desta data as temperaturas se 
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diferenciaram, permanecendo mais baixas no septo resfriado até final do experimento. A 

média durante o armazenamento para o septo resfriado foi de 17,6oC e para o septo aerado 

de 23,6oC. Verifica-se que houve um aumento substancial da temperatura dos grãos no 

septo aerado e indicando que foi aumentando com o período de armazenagem. O aumento 

da temperatura no septo aerado foi maior após a primeira amostragem que ocorreu por 

volta de 22 de setembro, se mantendo, após este período, sempre acima da temperatura 

média do ambiente.  

No septo resfriado houve uma elevação da temperatura no setor um (Figura 6) 

como pode ser observado na Figura 8, ponto 3.3.1. Este aquecimento foi provocado por 

uma infestação de S.zeamays localizado nos orifícios de descarga, por isso, neste septo 

foram feitos dois períodos de resfriamentos, sendo no segundo ciclo mais localizado nesta 

região buscando baixar a temperatura. Houve um abaixamento da temperatura até por volta 

do dia 28 de agosto, próximo ao final do primeiro ciclo de resfriamento. Este aquecimento 

é influencia da temperatura do setor que influenciou na média da temperatura do septo, 

pois neste período o sistema de resfriamento estava instalado nas entradas do setor dois e 

três. Depois desta data a temperatura vai se elevando até próximo ao dia 30 de outubro 

quando entra com o segundo ciclo de resfriamento diminuindo a temperatura. As médias 

para cada período amostrado se mantiveram mais estáveis no septo resfriado (Tabela 3). 

 

 Tabela 3. Análise de variância dentro de cada septo (resfriado e aerado) para evolução da 
temperatura (oC) na primeira (1a) e segunda (2a) amostragem dos septos. 

FV GL 
Septo resfriado  Septo aerado 

QM (1a) QM (2a)  Primeira 
amostragem 

Segunda 
 amostragem 

Profundidade 2 28,245* 24,640* 

5,302 

 2,630NS 

1,088 

2,547* 

0,688 Resíduo 24 1,336  

Média - 17,29 17,93  20,97 26,31 

CV(%) - 6,687 12,84  4,97 3,154 

 *Valor significante ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No septo aerado observa-se um aumento substancial na temperatura média do 

grão de acordo com amostragem, partindo de 20,9oC de média na primeira para 26,3oC na 

segunda amostragem (Tabela 3). Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com 

aqueles encontrados por Fields (2006), Faroni (2002), Maier & Navarro (2002), e estão 
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dentro de uma faixa ótima para taxa de aumento da população de inseto. Segundo Santos 

(2002) temperatura acima de 21oC, ou em torno 25o a 30oC, oferece condições ideais para 

o desenvolvimento de diferentes espécies de insetos. Também, de acordo com Lazzari 

(1997) nesta temperatura há uma condição ideal para desenvolvimento fúngico, 

principalmente da espécie A.restrictus. O fungo, a pesar de lento, cresce em umidade de 

milho entre 12,5 a 13,5% base úmida. As condições foram favoráveis para o 

desenvolvimento deste microorganismo, que foram temperaturas da massa de grãos em 

torno de 26oC e o grau de umidade média do grão, no septo aerado de 12,9% a 13,2%. 

As médias de temperaturas no septo resfriado se mantiveram mais estáveis nas 

duas amostragens, entre 17,3oC e 17,9oC. De acordo com Navarro & Noyes (2002), em 

temperaturas abaixo de 20oC o crescimento do maior número de insetos de grãos 

armazenados é significativamente suprimido, e temperaturas entre 17o até 22oC são 

consideradas seguras para gerenciamento de insetos. Segundo Fields (2006), estas 

temperaturas estão no limite de exigência para o desenvolvimento dos insetos. Christensen 

(1974) afirma no diagrama de conservação de cereais, que a temperatura do grão abaixo da 

linha de 18oC representa que a maioria dos insetos tem o desenvolvimento reduzido, sendo 

tanto maior a segurança quanto mais baixa for a temperatura, como era esperado, quanto 

mais alta for a temperatura, acima de 23,8oC, pelo diagrama, maior será seu 

desenvolvimento dentro da temperatura específica de cada espécie de inseto. Garcia et al. 

(2000) relata que em grãos mantidos a temperaturas abaixo de 17oC, o desenvolvimento da 

maioria das espécies é insignificante. As temperaturas médias apresentadas nos períodos 

(semanal), de cada ponto amostrado, até a primeira amostragem e desta até a segunda 

amostragem encontram-se na Figura 8. 

Pode se observar pela análise de variância (Tabela 3) dentro de cada septo que 

os CVs (%) das análises foram menores no septo aerado, e também pela figura 8, a qual 

mostra que a temperatura se comportou mais uniformemente distribuída neste septo, porém 

dentro de uma faixa satisfatória para crescimento de insetos. No septo resfriado as 

diferenças das temperaturas foram maiores, principalmente no centro da célula próxima a 

superfície (Figura 8; Pontos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), ficando no de patamar médio durante o 

experimento de 20,7oC na primeira e 23,9oC na segunda amostragem, onde é possível o 

crescimento, mesmo que lento, da população de inseto. É importante considerar que, 

segundo Burrel (1974) a temperatura ótima para a maioria dos insetos está entre 28o a 38oC 

e em temperaturas menores do que as ótimas os insetos aumentam, mas, mais lentamente, 
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sendo que a 17oC ou menor, os insetos presentes são incapazes de se multiplicar em 

velocidades suficientes para causar danos significativos. 

As temperaturas médias dos grãos no septo resfriado apresentaram diferenças 

significativas (P<0,05) para as diferentes profundidades nas duas amostragens. As 

temperaturas médias das amostras superficiais foram maiores que as das camadas 

inferiores. Isso se deve ao fato da camada de grãos se resfriarem sucessivamente uma após 

as outras (Tabela 4). 
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Figura 8. Temperaturas médias atingidas pelos grãos nas primeira e segunda amostragem em 

cada ponto amostrado nos septos resfriado e aerado. 

 
Legenda: Linha eixo de X: Primeiro número Posição, segundo número profundidade 
de amostragem e terceiro repetição. Posições: (1) lateral esquerda; (2) intermediaria 
esquerda; (3) centro; (4) intermediaria direita; (5) lateral direita. 

A camada zero é a primeira a ser atingida e as camadas seguintes, inicia o 

resfriamento depois de certo tempo (Lasseran, 1981) e o mesmo autor relata que também 

há um aquecimento da camada superior devido ao calor desprendido dos grãos. Observou-

se neste trabalho que o aquecimento da massa ocorre da camada de cima para baixo, 

conforme foi constatado também por Volk (2005).  

Nas camadas mais profundas a temperatura média se equilibrou, não diferindo, 

pois os grãos uma vez resfriados se aquecem muito lentamente em razão da sua baixa 

condutividade térmica (Lasseran, 1981; Santos 2002; Elias, 2002a). Heinrich (1989) 

estudou o tempo de duração de novo ciclo de resfriamento para o milho a partir de uma 
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refrigeração inicial de 10oC, verificou que para milho de 12 a 15% de umidade é 

aproximadamente de 08 a 12 meses. Neste trabalho a média da temperatura da camada 

superficial no septo resfriado foi menor na primeira amostragem devido a esta ainda estar 

próxima ao ciclo de resfriamento e após isso a temperatura neste local foi aumentando 

gradativamente. No septo aerado as médias das temperaturas não diferiram entre si nas 

profundidades, o que pode ser devido a maior atividade de insetos neste local, levando a 

maior atividade respiratória dos grãos e microorganismos associados neste local. Ao 

contrário do septo resfriado, o septo aerado apresentou ligeiro aquecimento da camada 

inferior para superior da massa de grãos. 

Tabela 4. Temperatura dos grãos (oC) nas primeira e segunda amostragens de acordo com 
a profundidade amostrada.  

 Septo resfriado Septo aerado 

Profundidade Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Superficial 18,56 a 19,13 a 21,10 a 25,94 a 

Intermediária 15,93 b 16,32 b 20,36 a 26,64 a 
Profunda 15,00 b 16,73 ab 21,60 a 27,13 a 

     
*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

 
4.2.2.2 Análise da temperatura entre os septos para profundidade amostrada 

 
Foram analisadas também as diferenças entre as temperaturas dos septos 

resfriado e aerado. Os dados da Tabela 5 indica que para a temperatura dos grãos houve 

diferença significativas a 5% de significância entre a temperatura dos dois septos, 

mostrando que o equipamento foi capaz de abaixar a temperatura dos grãos 

armazenados no septo resfriado. Os dados da Tabela 5 mostram que na primeira 

amostragem houve diferença na variável temperatura dos grãos, nas profundidades 

analisadas no septo resfriado, também para a interação entre as profundidades dos dois 

septos, indicando que as temperaturas em ambos tiveram comportamentos diferentes 

nas profundidades, sendo que no septo resfriado as temperaturas foram menores nas 

maiores profundidades, enquanto no septo aerado ocorreu o contrário. As maiores 

temperaturas nas camadas mais profundas de amostragens sugerem efeitos do manejo 
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da aeração com ar ambiente sobre a uniformidade da temperatura no interior da célula 

armazenadora e/ou por influência da presença de insetos próximo às “bocas” de 

expedição, que foram maiores no septo aerado (Tabela 16). Da primeira para segunda 

amostragem no septo resfriado a temperatura permaneceu praticamente estável, 

variando em torno de 0,6oC no período entre as amostragens, enquanto no septo aerado 

esta variação se aproximou de 6oC com tendência de aumentar com o período de 

armazenamento (Tabela 3). 

Nas Tabelas 5 e 6, respectivamente, são apresentados os resultados das 

análises de variância, média e coeficiente de variação, do resfriamento artificial nas 

variáveis peso de mil grãos, teor de óleo, acidez do óleo, grãos infestados por insetos, 

índice de insetos na amostra e evolução da temperatura entre septo resfriado 

artificialmente e aerado nas primeira e segunda amostragens. 
 

Tabela 5. Análises da variância, média e coeficiente de variação do resfriamento artificial 
no: Peso de mil grãos (PMG), Teor de óleo (TO), Acidez do óleo (AO), Grãos 
infestados por insetos (GI), Índice de insetos (II) na amostra e evolução da 
temperatura (TG) entre septo aerado e resfriado artificialmente na primeira 
amostragem 21/09/06. 

  Variáveis 

       PMG TO AO GI Í I TG 

FV GL QM 
Septo 1 62,253 0,137* 9,985* 0,227 37,084* 182,602* 

Profundidade 2 3,855 0,069 1,733 0,142 9,148 19,147* 

Interação 2 234,405* 0,043 6,005 11,127* 9,519 11,728* 

Resíduo 48 46,379 0,041 1,929 1,269 5,799 1,212 
Médias originais  306,57 4,55 3,88 1,86 1,94 19,12 

CV(%)  2,22 4,43 35,81 60,54 123,00 5,75 

* Valor significante ao nível de 5% de probabilidade 
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Tabela 6. Análises da variância, média e coeficiente de variação do resfriamento artificial 
no: Peso de mil grãos (PMG), Teor de óleo (TO), Acidez do óleo (AO), Grãos 
infestados por insetos (GI), Índice de insetos (II) na amostra e evolução da 
temperatura (TG) entre septo aerado e resfriado artificialmente na Segunda 
amostragem 28/11/06. 

 
  Variáveis 

     PMG TO AO GI ÍI TG 

FV GL QM 
Septo 1 1,101 0,223 1,030 20,167* 30,661* 947,527* 

Profundidade 2 44,993 0,058 2,662 1,535 4,881 6,357 
Interação 2 254,589* 0,206 0,061 0,111 2,764 29,830* 

Resíduo 48 30,735 0,392 3,444 1,660 7,379 2,995 
Médias 
Originais 

  
306,77 

 
4,99 

 
4,84 

 
1,4 

 
2,98 

 
22,12 

CV(%)  1,8 12,3 38,34 91,77 91,03 7,82 

*Valor significante ao nível de 5% de probabilidade 

 

4.2.2.3  Análises dentro de cada septo para peso de mil grãos 

 

Para variável peso de mil grãos, conforme as Tabelas 7 e 8, só não houve 

diferença a 5% de significância para a primeira amostragem. A variação dentro dos 

próprios septos indica que este fator pode estar sendo influenciado pelo produto da safra 

anterior no septo resfriado que era da safra de verão e que apresenta maior peso, pois os 

maiores pesos estão nas maiores profundidades conforme Tabela 8. Para o septo aerado 

indica que a diferença seja por ser produtos de diversas origens com pesos de grãos 

diferentes, mas as desuniformidades não afetaram a conservabilidade uma vez que não 

propiciaram condições de temperatura, umidade dos grãos e nem para formação de bolsões 

de calor devido a migração de umidade (Scussel, 2002), o que levaria a perdas de massa 

seca pela respiração dos grãos e microorganismos associados.  
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Tabela 7. Análise de Variância dentro da cada septo (resfriado e aerado)  para peso de mil 
grãos de milho (g) na primeira (1a) e segunda (2a) amostragem dos septos. 

FV GL 
Septo resfriado  Septo aerado 

QM (1a) QM (2a)  Primeira 
amostragem 

Segunda 
 amostragem 

Profundidade 2 117,351 224,303* 

39,048 

 120,91* 

32,38 

80,28* 

22,422 Resíduo 24 60,377  

Média - 305,49 306,83  307,65 307,11 

CV(%) - 2,54 2,04  1,85 1,54 
*Valor significante ao nível de 5% de probabilidade 

 

Tabela 8. Dados médios de peso de mil grãos (g) nas primeira e segunda amostragem de 
acordo com a profundidade amostrada. 

 Septo resfriado Septo aerado 

Profundidade Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Superficial 304,91 a 303,01 b 307,56 ab 308,05 a 

Intermediária 303,74 a 309,22 ab 310,33 a 307,80 ab 
Profunda 313,70 a 315,80 a 299,97 b 300,22 b 

     
*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

4.2.2.4 Análises entre septos para peso de mil grãos 

 

Os valores apresentados nas Tabelas 5 e 6 mostram que não houve diferenças 

significativas para esta variável entre os septos resfriado e aerado nas duas amostragens, 

mostrando que a temperatura não influenciou no peso de mil grãos, não havendo perda de 

matéria seca. Bern et al. (2002) afirmam que a taxa de deterioração dos grãos depende de 

vários fatores entre eles umidade dos grãos e temperaturas dos grãos e que esta taxa pode 

ser medida pela perda de CO2, a qual é diretamente proporcional à perda de matéria seca. 

Os resultados mostram que não houve perda significativa de matéria seca, indicando que as 

condições de armazenagem foram satisfatórias, inibindo o crescimento fúngico. No septo 

aerado, devido a temperatura e umidade dos grãos mostram que houve condições para 

crescimento do fungo A.restrictus, no entanto este microrganismo tem crescimento muito 
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lento e devido ao curto período de armazenamento houve efeito danoso pelo seu 

crescimento. Em estudo de Heinrich (1989), o autor relata que grãos de milho com 15% 

umidade armazenados por trinta dias a uma temperatura de 25oC perde 0,12% do peso. O 

septo aerado teve na segunda amostragem, temperatura média de 26,31oC, mas não houve 

perda significativa de peso em comparação com ao armazenamento resfriado, conforme 

Tabelas 7 e 8. Houve diferença nos pesos em função das profundidades na primeira 

amostragem e as causas indicam que seja influencia do produto remanescente da safra de 

verão do que do manejo da temperatura do ar de aeração. 

Estas diferenças no peso de mil grãos podem ter sido causadas também pela 

complexidade da massa de grãos, onde a unidade recebe de diversos produtores que 

plantam vários híbridos e estas estão de forma aleatória armazenadas no graneleiro, e assim 

nas amostragens estas variedades de grãos podem ter sido retiradas e levadas a valores 

diferentes do que se esperava para esta variável. Os dados, portanto, mostram as 

dificuldades de realização de pesquisa experimental em armazéns graneleiros, pelo efeito 

de massa (Elias, 2002 e 2002a) e pelas próprias dificuldades operacionais. De todos os 

parâmetros de análises de conservabilidade, a variação de peso de mil grãos é a mais 

complexa (Dionello et al., 2000a), pois expressa a resultante de vários fatores que muitas 

vezes comportam com tendências inversas. 

 

4.2.2.5 Análises dentro de cada septo para teor de óleo. 

As análises dentro de cada septo mostram que não houve diferença 

significativa para o nível de probabilidade de 5% para o teor de óleo nas duas amostragens. 

O teor de óleo em cada septo se manteve estável nas duas amostragens (Tabela 9). 

 

4.2.2.6 Análises entre os septos para teor de óleo 

 

Na percentagem de óleo dos grãos de milho quando comparado os dois septos, 

houve diferença significativa na primeira amostragem (Tabela 5), mostrando tendência ao 

equilíbrio a partir daí. A diferença inicial deve ser atribuída a desuniformidades das 

matérias primas. 
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Tabela 9. Médias de teor de óleo para primeira e segunda amostragem nos septos resfriado 
e aerado e média de cada tratamento. 

Septo Amostra de 
entrada do 

produto 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Média do 
septo 

Septo 
resfriado 

4,63 a 4,60 a 4,70 a 4,65 a 

Septo aerado 4,44 a 4,50 a 4,99 a 4,75 a 

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

  
Os valores mostram que as condições de conservação em ambos os sistemas 

foram adequados para o tempo de armazenagem e que a diferença na primeira amostragem 

tenha sido devido a unidade receber de diversos produtores que plantam vários híbridos e 

estas estão de forma aleatória armazenadas no graneleiro, e assim nas amostragens estas 

variedades de grãos podem ter sido retiradas e levado a valores diferentes do que se 

esperava para esta variável. 

  

4.2.2.7 Análises dentro de cada septo para acidez do óleo 

As análises dentro de cada septo não registraram diferença significativa para o 

nível de probabilidade de 5% para acidez do óleo nas duas amostragens. 

No septo resfriado observa-se que a média de acidez do óleo foi de 2,82%, 

menor do que nas outras profundidades. Esta camada teve a maior média de temperatura 

do grão no septo resfriado da entrada até a primeira amostragem que foi de 18,5oC. Mostra 

que esta camada teve uma pequena alteração em relação ao teor de acidez na entrada no 

armazenamento que foi de 2,32%.  

Observando-se os dados da Tabela 10, verifica-se que houve um acréscimo na 

acidez do óleo, considerando como parâmetro o septo resfriado, houve aumento de 100% 

da acidez de entrada, ou seja, de 2,32% para 4,7% de acidez e um aumento em torno de 

70%, de 2,88% para 4,98% da acidez no septo aerado. Em termos proporcionais houve um 

acréscimo maior no nível de acidez no septo resfriado, entre a primeira e segunda 

amostragem, período este após termino do ciclo de resfriamento. Soares et al. (2001) 

afirmam que o efeito do tempo de armazenamento tem influência sobre a qualidade do 

produto armazenado e que não se pode conter o processo de deterioração, mas, apenas 
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reduzir a um mínimo as velocidades das reações deteriorativas. O milho foi armazenado 

em condições satisfatórias de armazenamento, com temperatura dos grãos em torno de 

17oC e umidade 13,0%. O armazenamento mostra efeitos latentes, os quais se expressam 

em função das condições prévias ao armazenamento, e que podem ser intensificadas 

durante o período (Elias, 2002), caracterizando os efeitos metabólitos do armazenamento, o 

que justifica o acentuado aumento de acidez do óleo, indicando que outros fatores 

deteriorativos devem ser estudados. 

Os valores médios de acidez do óleo nos dois septos se mantiveram dentro dos 

padrões de exigência estabelecidos pela Brasil (2000) para acidez do óleo bruto de milho. 

 

Tabela 10. Análise de variância dentro da cada septo (resfriado e aerado) para acidez do 
óleo (%) na primeira (1a) e segunda (2a) amostragem dos septos. 

FV GL 
Septo resfriado  Septo aerado 

QM (1a) QM (2a)  Primeira 
amostragem 

Segunda 
 amostragem 

Profundidade 2 6,744NS 1,702NS 

2,563 

 0,994NS 

1,412 

1,021NS 

4,324 Resíduo 24 2,447  

Média - 3,45 4,7  4,31 4,98 

CV(%) - 45,36 34,05  27,59 41,77 
*Valor significante ao nível de 5% de probabilidade 

4.2.2.8  Análises entre  septos para  acidez do óleo 
 

Nas análises entre septos apenas na primeira amostragem houve diferença 

significativa entre os septos resfriado e aerado (Tabela 5). Esta significância indica que foi 

devido a estabilização da acidez na camada superficial do septo resfriado e também 

influência do produto da safra anterior. Esta estabilização era esperada em todo septo 

resfriado por apresentar temperaturas mais baixas, no entanto não ocorreu nas camadas 

amostradas mais profundas que estavam mais frias e que deveriam diferenciar 

principalmente quando comparada com septo aerado, pois menor temperatura, melhor a 

preservação do grão, menor crescimento de fungos, maior estabilidades da matéria graxa 

do produto conforme Elias (2007). Segundo Faroni (2000), o teor de ácidos graxos livres 

constitui índice de deteriorarão de grãos, que é aumentado pelo desenvolvimento de fungos 

que infestam os grãos. Os dados mostram a evolução das contaminações por fungos e a 

colonização interna destes no milho durante o experimento, nas duas amostragens, se 
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observa que não houve crescimento intensivo de fungos durante o período de 

armazenamento (Tabela 11). A variação de acidez do óleo durante o armazenamento pode 

ser conseqüência também de atividade metabólica dos próprios grãos, as quais dependem 

de uma série grande de variáveis dos próprios grãos, do sistema e do manejo de 

armazenamento (Elias, 2002) e não apenas da ação fúngica (Dionello et al. 2000a). 

A Tabela 11 mostra a colonização interna por fungos nas amostras de entrada e 

nas amostragens durante o armazenamento, e que não houve crescimento extensivo 

analisado na primeira e segunda amostragem nos dois septos. 

Na primeira amostragem, no centro, nas profundidades de 3,6 m a 8,4 m e 

abaixo de 8,4 m no septo aerado, observa-se pelos dados da Tabela 11 que a colonização 

ocorreu de forma mais intensa. Neste local analisando os dados de impurezas foram 

encontrados na profundidade de 3,6 m a 8,4 m, a umidade média de 13,5% e teor 

impurezas de 1,57%, já para ponto abaixo de 8,4 m a umidade média foi de 13,2% e teor 

de impurezas de 1,73%. Nestes locais as temperaturas foram de 26,6oC para a 

profundidade intermediaria e 27,13oC para mais profunda. Segundo Navarro (2002) a 

espécie A. flavus necessita, para germinação, umidade do milho em torno de 16% a 17% e 

temperatura ótima de 28oC, o A. glaucus umidade entre 13,5% a 14% e uma temperatura 

ótima de 25oC e A. restrictus necessita 13,5% de umidade do grão e temperatura ótima de 

30-35oC (Scussel, 2002). Para as condições encontradas nas análises, de 26,6oC e 13,5% de 

umidade para profundidade de 3,4m a 8,4 m a umidade de equilíbrio é 66% e para a 

camada mais profunda temperatura de 27,13oC e umidade do grão de 13,2 % leva a uma 

umidade de equilíbrio em torno de 64%. Segundo Scussel (2002), os fungos A. glaucus e 

A. restrictus são grupos de fungos que estão associados ao inicio de deterioração em grãos 

de milho e sorgo e provocam um aquecimento lento da massa de grãos. Já, o A. flavus 

exige maiores umidades, acima de 16% o que não ocorreu no experimento e é possível que 

este fungo já tenha vindo do campo ou desenvolvido nas moegas. O limite máximo para 

desenvolvimento da maioria dos fungos está na região de 65% a 70% de umidade de 

equilíbrio (Navarro, 2002)   

Os resultados da análise na amostragem destes fungos são indicativos de que 

Atividade de água (Aw) de grãos está variando a entre 0,69 e 0,85. Em nenhum caso há 

indicação de colonização extensa por estes fungos. Na segunda amostragem não se verifica 

em nenhum dos septos uma colonização intensa dos grãos, indicando que a temperatura 

não influenciou neste crescimento, uma vez que se manteve baixa tanto no septo aerado, 
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Tabela 11. Determinação da colonização interna de grãos de milho, por espécies de 
Aspergillus que colonizam os grãos secos armazenados nas amostras de entrada, primeira e 
segunda amostragem nos septos resfriado e aerado. Os resultados expressos em 
percentagem de grãos colonizados por espécie.  

Análise de Sanidade dos grãos 

Setor / 
Profundidade 

Primeira amostragem  Segunda amostragem 

Fungos  Fungos 

A. 
restrictus 

A. 
glaucus 

A. 
 flavus 

Rhizopus 
sp  A. 

 restrictus 
A. 

glaucus 
A. 

flavus 
Rhizopus 

 sp. 
Septo resfriado 

Entrada 26 7 2 0     

Lado Esquerdo  28 49 0 0 2 3 1 0 

Intermediária Esquerda 
até 10 m 11 3 1 0 5 0 0 0 

Intermediária Esquerda 
abaixo de 10 m 9 7 3 3 10 3 13 3 

Centro até 3,6 m 4 7 0 0 1 6 2 2 

Centro 3,6-8,4 m 6 5 4 0 5 0 1 0 

Centro abaixo de 8,4 m 6 8 7 0 12 5 6 3 

Intermediária Direita 
até 10 m 14 2 1 1 6 3 1 0 

Intermediária Direita 
abaixo de 10 m 14 3 3 0 2 0 0 0 

Lado Direito 8 3 3 0 7 2 1 0 

Septo aerado 

Entrada 14 8 0 0     

Lado Esquerdo  9 23 5 0 7 27 1 0 

Intermediária Esquerda 
até 10 m 5 4 0 0 1 3 0 1 

Intermediária Esquerda 
abaixo de 10 m 7 7 1 0 1 1 0 0 

Centro até 3,6 m 3 2 7 0 3 3 0 1 

Centro 3,6-8,4 m 3 8 25 3 2 0 0 0 

Centro abaixo de 8,4 m 0 11 69 0 2 2 0 0 

Intermediária Direita 
até 10 m 1 4 6 0 11 2 1 0 

Intermediária Direita 
abaixo de 10 m 2 4 8 1 5 2 1 5 

Lado Direito 3 3 5 0 3 5 2 0 

Fonte: Boletim de análise de sementes no 320/2006; 397/2006 e 398/2006 do laboratório de análise de 
sanidade de sementes do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. 
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como no septo resfriado. A baixa umidade dos grãos armazenados (Tabela 12) é a principal 

responsável pelo baixo desenvolvimento de fungos, pois este fator é mais importante que a 

própria temperatura (Christensen & Sauer, 1982; Navarro, 2002). 

Verifica-se pelos dados da Tabela 12, que no septo aerado houve semelhança 

no teor de água da amostragem da entrada para a primeira e segunda amostragens durante 

o armazenamento, havendo neste septo uma redução de 0,49% no de grau de umidade na 

expedição dos grãos em relação ao teor de água obtido na entrada dos grãos para este 

septo. No septo resfriado, houve uma diminuição do conteúdo de água da entrada para a 

primeira amostragem de 0,39%, praticamente se estabilizando da primeira amostragem 

para a segunda, e perdendo 0,67% no conteúdo de água da entrada dos grãos até a 

expedição. Na Tabela 13 pode ser verificado que as condições durante o armazenamento 

não foram favoráveis ao crescimento fúngico e que não foi produzido níveis consideráveis 

de aflatoxina. No septo aerado a produção de aflatoxina foi zero. A produção máxima de 

aflatoxina foi de 1 ppb principalmente na parte central do septo resfriado, local onde se 

teve maior temperatura. Este valor é insignificante, considerando que admitido que é de 20 

ppb para milho destinados ao consumo humano e vacas em lactação, 300 ppb para milho 

utilizado em ração para gado em fase de acabamento, 200 ppb para suínos em acabamento 

e 100 ppb para milho utilizado em ração de suínos e aves adultos. Elias (2007) relata que a 

produção das aflatoxinas G1 e B1 ocorre entre 8 oC a 37oC, entretanto, a 13oC é mais lenta.   

Baseado nestes dados indicam que nas condições de armazenamento do 

experimento, a temperatura e umidade não se configuraram como fator limitante à 

conservabilidade e que a diferença significativa da acidez do óleo entre os septos resfriado 

e aerado na primeira amostragem, não foi devido a crescimento e desenvolvimento 

fúngico. 
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Tabela 12. Grau de umidade (%) b.u do milho na entrada para o armazenamento, nas 
primeira, segunda amostragens e na expedição. 

Posições Primeira amostragem  Segunda amostragem 
S.resfriado S.aerado  S.resfriado S.aerado 

Entrada 13,12 13,26    
Lado esquerdo 12,75 12,97  13,41 13,23 
Int. esquerda até 10m 12,81 13,20  13,37 13,02 
Int.esquerda abaixo de 10m 12,73 12,88  12,14 13,19 
Centro até 3,6m 12,47 13,27  12,96 13,31 
Centro 3,6-8,4m 12,62 13,03  13,12 13,29 
Centro abaixo de 8,4m 12,31 13,23  12,24 13,15 
Int. direita até 10m 13,11 13,27  13,20 13,50 
Int. direita abaixo de 10m 12,04 13,68  12,56 13,14 
Lado direito  13,36 13,25  13,47 13,22 
Média amostragens sonda 12,73 13,20  12,94 13,22 
Expedição    12,50 12,77 
 

 

Tabela 13. Quantidade de aflatoxina (ppb) do milho na entrada para o armazenamento, nas 
primeira, segunda amostragens e na expedição. 

Posições 
Septo resfriado Septo aerado 

Primeira 
amostra 

Segunda 
amostra 

Primeira 
amostra 

Segunda 
amostra 

Entrada 0  0  

Lateral esquerda 0 0 0 0 

Int..esq.até 10m 0 1 0 0 

Int.esq.abaixo 10m 0 0 0 0 

Centro até 3,6m 0 1 0 0 

Centro 3,6 à 8,4m 1 0 0 0 

Centro abaixo 8,4m 0 1 0 0 

Int..dir. até 10m 0 0 0 0 

Int..dir. abaixo 10m 1 0 0 0 

Lateral direita 0 0 0 0 

Expedição 0,57  0,85  
   

 

4.2.2.9 Análises dentro de cada septo para grãos infestados 

 

Nas análises dentro de cada septo verifica-se que na primeira amostragem 

houve diferença a 5% de significância para os grãos infestados nas profundidades 
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amostradas nos dois armazéns. As médias de grãos infestados nas profundidades são 

apresentadas nas Tabelas 14 e 15. 

 

Tabela 14. Análise de variância dentro da cada septo (resfriado e aerado) para grãos 
infestados (%) na primeira (1a) e segunda (2a) amostragens dos septos. 

FV GL 
Septo resfriado  Septo aerado 

QM (1a) QM (2a)  Primeira 
amostragem 

Segunda 
 amostragem 

Profundidade 2 6,348* 0,670NS 

0,429 

 4,920* 

0,699 

0,976NS 

2,908 Resíduo 24 1,839  

Média - 1,92 0,8  1,79 2,01 

CV(%) - 70,43 82,22  46,56 84,48 
*Valor significante ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Tabela 15. Grãos infestados (%) nas primeira e segunda amostragens de acordo com a 
profundidade amostrada. 

Profundidad
e 

Septo resfriado Septo aerado 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Superficial 1,40 b 0,87 a 2,20 a 2,20 a 

Intermediária 2,89 a 0,89 a 0,94 a 1,94 a 
Profunda 1,67 ab 0,17 a 2,33 a 1,33 a 

     
*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma colunas não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

No septo resfriado na primeira amostragem, o maior nível de infestação 

ocorreu na camada intermediária com média de 2,89% de grãos infestados. Já no septo 

aerado a maior média foi observada nas camadas superficiais e na mais profundas. Os 

dados mostram que ocorreram diferenças a 5% de significância para os dois septos na 

primeira amostragem, e no septo aerado não havendo diferenças entre as médias pelo teste 

de Tukey a 5% de significância, diferentemente do que ocorreu no septo resfriado, que 

apresentou uma diferença na média da amostragem intermediária em relação a amostragem 

superficial, a qual estava com uma temperatura de 18,5oC, maior do que na camada 

intermediária de 15,9oC, mostrando que mesmo a esta temperatura os insetos ainda 
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apresentam atividade, se alimentando para sua manutenção. Este fato também foi 

observado por Brankes & Fields (1995) citados por Lorini (2001) e Fields (2006), onde os 

autores relatam que a população de inseto só será eliminada, devido a sua taxa de 

multiplicação não ser suficiente para que se mantenha, em temperaturas abaixo de 13oC, 

podendo ser observado que no índice de insetos (Tabela 18), para a primeira amostragem 

no septo resfriado, na profundidade intermediaria, onde ocorreu maior número de insetos e 

também maior percentagem de grãos infestados. 

No septo resfriado na primeira amostragem, mesmo os grãos com temperaturas 

mais baixas que o septo aerado, houve uma maior média de infestação, que é fortemente 

influenciado pela infestação ocorrida na profundidade intermediária, no entanto, na 

segunda se observa uma maior elevação dos níveis de grãos infestados no septo aerado 

passando de 1,79% para 2,01%. 

 

4.2.2.10  Análises entre os septos para grãos infestados 

 

Nos dados da Tabelas 5 e 6 pode se observar que na primeira amostragem não 

houve diferença significativa para grãos infestados entre os septos resfriado e aerado. Já na 

segunda amostragem houve diferença significativa a 5% de significância para o teste F. O 

septo resfriado apresentou percentagem de grãos infestados, em todas as profundidades, 

inferior ao septo aerado. A média dos septos, na segunda amostragem foi de 0,8 % de 

grãos infestados no septo resfriado e no septo aerado foi de 2,02%. Nas duas amostragens, 

a pesar das médias se apresentarem menores na segunda amostragem, observa-se tendência 

de maior nível de grãos infestados no septo aerado.  

Na primeira amostra, no septo aerado, a percentagem de grãos infestados foi 

maior na maior profundidade, a uma temperatura de 21,6oC, seguido pela amostra 

superficial, 21,1oC, na segunda amostra ainda no septo aerado as médias se inverteram, 

ocorrendo uma maior infestação dos grãos na superfície, temperatura de 25,94oC, seguida 

pela intermediária, 26,6oC e menor infestação na mais profunda que estava na média de 

temperatura de 27,13oC, não seguindo um incremento de grãos infestados com o aumento 

da temperatura, a pesar de as médias das temperaturas serem muito próximas, observando 

pelo CV% de 3,154. Estes resultados corroboram com o relato de Muir & Fields (2001), 

segundo os quais as baixas temperaturas reduzem as taxas de desenvolvimento, 

alimentação, fecundidade e sobrevivência dos insetos e que entre 13o e 25oC se reduz a 
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velocidade de desenvolvimento. Segundo estes autores o resfriamento lento pode não 

matar os insetos, mas a maioria dos insetos deixa de se alimentar e reproduzir a 20oC. 

Segundo Lasseran (1993), abaixo de 20oC todos os insetos, exceto os carunchos (espécies 

de Sitophilus sp) não podem se reproduzir. Abaixo de 15oC a atividade reprodutora do 

caruncho do milho e do arroz é inibida. 

Na avaliação das “bocas” de expedição (Tabela 16) de produto de cada septo 

observa-se que houve uma maior percentagem de grãos infestados, já na primeira 

amostragem no septo resfriado, no setor um, onde estava o produto remanescente da safra 

de verão, inferindo que os insetos presentes neste milho influenciaram neste resultado, pois 

este se manteve após o ciclo de resfriamento e nos outros setores houve uma percentagem 

de grãos infestados bem menor que este local. Também o septo aerado que teve resultados 

(Tabela 16) menores que no septo resfriado na primeira amostra. 

Na segunda amostragem ocorreu o contrário, indicando que a temperatura dos 

grãos, através do resfriamento artificial, foi eficiente para conter a infestação de grãos, pois 

o septo aerado teve uma evolução da infestação de grãos muito maior que no septo 

resfriado, chegando a 60% de grãos infestados no segundo setor. A média do primeiro 

setor foi menor no septo aerado, o que pode ser conseqüência do resfriamento no septo 

resfriado, induzindo os insetos migrarem para mais distante do ponto de resfriamento 

conforme Fields (2006). 

 

Tabela 16. Médias dos níveis de grãos infestados nas “bocas” de expedição nas primeira e 
segunda amostragens nos septos resfriado e aerado após 30 s de vazamento de 
produto na “boca” de expedição. 

 

Amostragem 
Septo resfriado  Septo aerado 

Setor 1 Setor 2 Setor 3  Setor 1 Setor 2 Setor 3 
Primeira 38,0 6,0 6,0  4,0 1,5 3,5 
Segunda 32,0 13,5 7,0  19,5 60,0 42,5 

 

Na classificação do milho, segundo Portaria no 11 de 12/04/96, Brasil (1976) 

grãos infestados são chamados grãos carunchados e seu valor não define diretamente um 

tipo, no entanto, entra na somatória de grãos avariados que definirá um tipo. 

 

4.2.2.11 Análises dentro de cada septo para índice de insetos 
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Nas análises dos dados para índice de insetos não houve diferença significativa 

(P< 0,05), conforme Tabelas 17 e 18, entre as profundidades testadas, nas primeira e 

segunda amostragens nos septo resfriado e aerado. 

Pela análise dos dados da Tabela 17 verifica-se no septo resfriado o número de 

insetos encontrados por quilograma de amostra foi maior do que no septo aerado. Isso 

indica que possa haver influência do produto remanescente da safra de verão que apesar de 

ter sido expurgado, por questão de vedação e manutenção da dose do fumigante aplicado, 

estas não foram capazes de controlar as formas mais resistentes como ovo e pupas que se 

tornaram adultos e foram capturados na amostragem. Também se verifica pelos resultados 

que o menor número de insetos ocorreu neste septo na camada mais profunda, com 

presença de insetos nas camadas superiores, inferindo que como a média da temperatura 

neste ponto era menor, de 15oC, os insetos estavam migrando em busca de locais com tem- 

     

Tabela 17. Análise de variância dentro de cada septo (resfriado e aerado) para índice de 
insetos (inseto Kg-1) na primeira (1a) e segunda (2a) amostragem dos septos. 

FV GL 
Septo resfriado  Septo aerado 

QM (1a) QM (2a)  Primeira 
amostragem 

Segunda 
 amostragem 

Profundidade 2 14,557NS 2,183NS 

5,597 

 4,109NS 

1,215 

5,462NS 

9,163 Resíduo 24 10,385  

Média - 2,77 2,23  1,115 3,74 

CV(%) - 116,21 106,05  98,79 80,98 
*Valor significante ao nível de 5% de probabilidade 

 

Tabela 18. Médias de índice de insetos nas primeira e segunda amostragens de acordo com 
a profundidade amostrada. 
 

Profundidade 
Septo resfriado Septo aerado 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Superficial 2,39 a 1,87 a 1,57 a 3,49 a 
Intermediária 4,06 a 2,62 a 0,73 a 4,54 a 

Profunda 0,77 a 2,82 a 0,0 a 2,56 a 
     

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 



    80 
   

 

peratura mais adequadas para se alimentar e multiplicar, corroborando com Fields (2006). 

Na primeira amostragem no septo aerado verifica-se que há um aumento do número de 

insetos no sentido de baixo para cima, com maior número na camada superior. Neste septo 

as temperaturas estavam semelhantes em todas as profundidades. Isso pode ser observado 

também na Tabela 19 onde se verifica que nas duas amostragens superficiais, feitas com 

calador composto de 50 cm, nos mesmos dias das amostragens e nos mesmos pontos, que o 

número de insetos foram maiores no septo resfriado nas duas amostragens. Nas primeiras 

amostras superficiais observa-se no septo resfriado que os insetos estão distribuídos em 

vários pontos e depois na segunda amostra superficial, observa se uma concentração nos 

pontos do centro, devido a estes pontos estar, conforme (Figura 2), com as maiores 

temperaturas. Isso corrobora com registros de Fields (2006), que afirma que os insetos 

movem-se para locais onde for melhor para seu crescimento, citando, por exemplo, o 

Cryptolestes ferrugineus que pode detectar diferença de 1oC e movimentar para locais mais 

quentes, mostrando que é importante resfriar toda massa de grãos.  

No septo aerado nota-se na primeira amostragem, alguns pontos com maior 

número de insetos, mas na segunda estes estão bem distribuídos por todo septo, já que as 

temperaturas são satisfatórias para desenvolvimento e crescimento em todo septo. Na 

Tabela 20 mostra os insetos encontrados nas amostragens de entrada, durante o 

armazenamento, amostragens superficiais e na expedição do produto. 

Na segunda amostragem verifica-se pela Tabela 18 que o número de insetos do 

septo resfriado se distribui de forma mais uniforme pelas profundidades apesar das 

camadas superiores serem mais quentes, no entanto ainda num patamar de 19,1oC, não 

favoráveis aos insetos segundo Fields (2006). No septo aerado (Tabela 17) um aumento no 

número de insetos partindo de 1,15 kg-1 para 3,74 insetos kg-1
. Isso deve se ao fato de o 

septo aerado ter apresentado durante o armazenamento temperaturas mais adequadas ao 

desenvolvimento dos insetos que foram de 20,9oC na primeira e 26,3oC na segunda 

amostragem, corroborando com os resultados apresentados por Maier et al. (2006). 
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Tabela 19. Índice de insetos (insetosKg-1) encontrados nas amostras superficiais com 
calador composto de 50 cm nos setores dos septos resfriado e aerado. 

Posições 
Septo resfriado Septo aerado 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Primeira 
amostragem 

Segunda 
amostragem 

Setor1lat. 
esquerda 

4,75 9,19 9,63 6,15 

Setor2lat. 
esquerda 

32,06 8,18 7,18 4,37 

Setor3lat. 
esquerda 

17,28 4,82 8,20 2,68 

Setor1int. 
esquerda 

2,83 16,08 3,29 4,40 

Setor2int. 
esquerda 

3,55 8,29 1,87 5,31 

Setor3int. 
esquerda 

11,78 8,43 3,53 3,89 

Setor1centro 6,35 13,55 7,35 2,67 
Setor2centro 2,74 17,21 5,45 6,92 
Setor3centro 12,08 11,79 2,41 4,73 
Setor1int. direita 5,50 4,63 12,6 4,37 
Setor2int. direita 11,96 6,78 1,84 4,32 
Setor3int. direita 13,17 7,54 4,76 8,87 
Setor1lat. direita 8,33 5,38 20,37 9,67 
Setor2lat. direita 29,88 5,77 11,08 2,62 
Setor3lat. direita 44,52 7,17 2,49 4,58 
Total de insetos 
Encontrados 

202 136 107 78 

 

Tabela 20. Insetos encontrados e identificados nas amostras dos septos resfriado e aerado 
na amostra superficial, nas primeira e segunda amostragens e expedição do 
produto. 

Septo resfriado Septo aerado 
Espécies* Espécies* 

Cryptolestes ferrugineus Cryptolestes ferrugineus 
Tribolium castaneum Tribolium castaneum 
Sitophilus zeamais Sitophilus zeamais 
Oryzaephilus surinamensis Oryzaephilus surinamensis 
 Alphitobius diaperinus 
* Espécies identificadas nas amostras enviadas para Universidade Federal de Viçosa. 

 

4.2.2.12 Análises entre os septos para índice de insetos 
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Os dados das Tabelas 5 e 6 mostram que houve diferenças significativa para o 

teste F a 5% de significância, para índice de insetos, tanto na primeira amostragem como 

na segunda amostragem, entre os dois septos. Na primeira amostragem o índice de insetos 

apresentou maior média para o septo resfriado (Tabela 17), que teve a média de 2,77 

insetos kg-1, já no septo aerado esta média foi de 1,12 insetos kg-1. Este resultado também 

pode ter influência dos insetos remanescentes do produto da safra de verão. Para a segunda 

amostragem, também houve diferença, no entanto o septo aerado teve um aumento 

significativo na média, passando de 1,12 insetos kg-1 para 3,74 insetos kg-1, enquanto o 

septo resfriado houve uma redução do número de 2,77 insetos Kg-1 insetos para 2,23 

insetos kg-1 confirmando o relatado Lazzari et al. (2006), que o resfriamento artificial de 

grãos é uma ferramenta valiosa na redução da multiplicação de insetos e manutenção da 

qualidade do grão armazenado.  

O número de insetos por quilograma de amostra é um indicativo de qualidade 

uma vez que mostra o resultado de um conjunto de praticas que pode tornar o 

armazenamento adequado. Segundo Maier et al. (2006), o U.S Federal Grain Inspection 

Service Standart estipula que dois ou mais besouros por quilograma de grão é classificado 

como grau especial “infestado”. No Brasil pela instrução normativa no 15 de 09/06/2004 

(Brasil, 2004) para a soja e Portaria 11 de 12/04/96 (Brasil, 1996) para o milho estabelece 

que se o produto tiver insetos vivos na amostra, este é desclassificado até que seja feito 

controle fitossanitário. Os dados apresentados mostram que no caso de expedição do 

produto, levando em conta a Portaria 11 de 12/04/96, o produto armazenado tanto no septo 

resfriado como no septo aerado teria que passar por tratamento fitossanitário (Brasil, 

1996). O septo resfriado devido a temperatura média de 17,3oC teria problema de 

dissolução e difusão do gás fosfina, podendo haver diminuição na eficiência do expurgo. 

 

4.3 ANÁLISE NA EXPEDIÇÃO DO PRODUTO 

 

4.3.1 Análise dos dados entre septos na expedição dos grãos 
 

As análises dos dados da Tabela 21 mostram que não houve diferença 

significativa para o variável peso de mil grãos, acidez do óleo e índice de insetos, mas 

apresentaram diferença significativa as variáveis: teor de óleo e percentagem de grãos 
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infestados a 5% de significância para teste F. As médias para cada tratamento dos septos 

resfriado e aerado se encontram na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Análises da variância, média e coeficiente de variação do resfriamento artificial 
no: Peso de mil grãos (PMG), Teor de óleo (TO), Acidez do óleo (AC), Grãos 
infestado por insetos (GI), Índice de insetos (II) na amostra entre os septos 
aerado e resfriado artificialmente. 

 
  Variáveis 

  PMG TO AO GI ÍI 

FV GL QM 

Septo 1 56,081NS 0,2631* 1,610NS 26,492* 0,2304NS 

Resíduo 9 14,926 0,1514 2,488 1,334 9,082 

Médias 

originais 

 307,12 3,89 6,27 3,5 5,90 

CV(%)  1,26 3,15 25,12 33,00 51,00 

 * Valor significante ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A Tabela 22 mostra as médias de cada tratamento, onde é possível observar 

que mesmo que não significativo, para as amostras de expedição, há uma tendência do 

septo resfriado ter resultados mais favoráveis para todos os itens analisados. 

Para as variáveis: peso de mil grãos e teor de óleo houve uma tendência desde 

os dados na entrada, apresentar níveis menores para o septo aerado. Nos dados 

apresentados na Tabela 22, verifica-se que houve um aumento na média de peso de mil 

grãos na expedição, nos dois septos, mantendo se praticamente as diferenças que existiam 

na entrada, que foi de 308,9g no septo resfriado e 304,4g no septo aerado. Pode se inferir 

que o menor peso de mil grãos do septo resfriado seja referente ao maior número de grãos 

infestados apresentado neste septo em relação ao resfriado. Segundo Santos (1997), em seu 

trabalho relata que com 5% de grãos infestados há uma redução de 0,6% de perda de peso. 

O mesmo aconteceu em relação ao teor de óleo, que também apresentava um valor menor 

que na entrada, havendo uma diminuição dos valores nos dois septos. Este item, por ter 

dado diferença significativa a 5% de significância indica que estes valores por serem 

uniformes, com coeficiente de variação pequeno de 3,15%, os valores estão muito 

próximos da média e qualquer diferença pode levar a ser significativo. Estes valores estão 
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muito próximos ao nível de teor de óleo das variedades disponíveis no mercado 

(Alexander, 1986, citado por Mittelmann et al., 2006; Lima et al., 2003). 

 

Tabela 22. Quadro de médias de Peso de Mil Grãos (PMG), Teor de Óleo (TO), Acidez do 
Óleo (AO), % de Grãos Infestados (GI) e Índice de Insetos (II) nas amostras da 
expedição dos grãos nos septos resfriado e aerado.  

Tratamentos 

Variáveis 

PMG TO AO GI II 

Médias 

Septo resfriado 309,59 
a 

4,06 a 5,8 a 1,8 a 6,06 a 

Septo aerado 305,06 
a 

3,75 b 6,6 a 4,9 b 5,77 a 

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Matiole & Almeida (1979) afirmam que houve uma tendência de quanto maior 

o número de insetos, na amostra há uma diminuição do teor de óleo do milho. Estes autores 

verificaram uma tendência de para diminuição da percentagem de óleo a partir de uma 

infestação de 5 casais (10 insetos) de S. Oryzae numa amostra de 500 grãos, o que não foi 

o caso deste trabalho. Souza (1999) concluiu que o teor de óleo diminui quando a 

percentagem de grãos infestados fosse superior a 41,8%, que não foi o caso deste trabalho. 

Isso indica que esta diferença deve-se à desuniformidade da matéria prima. 

Para índice de acidez, os valores de entrada também no septo resfriado 

apresentavam média maior do que o septo aerado, no entanto para esta análise verifica-se 

uma elevação, nos dois septos, considerável da entrada, nas amostragens e na expedição. 

Este comportamento encontra similaridade com a literatura especializada, Dionello et al. 

(2000a e 2000b) que registram uma tendência para aumentar o nível de acidez do óleo com 

o período de armazenamento. Matiole & Almeida (1979) também registram uma relação 

entre índice de acidez do óleo e o número de S. oryzae. Este aumento foi pequeno quando 

o número de insetos era pequeno e quando número de insetos aumentava o aumento da 

acidez passava por uma fase de crescimento exponencial, o que não foi o caso deste 

trabalho. Os valores mostram que mesmo no septo resfriado, o qual teve durante todo 

armazenamento, temperaturas e umidades satisfatórias para inibir os processos de 

formação de ácidos graxos livres, como mostra o incipiente crescimento fúngico, sendo a 
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umidade dos grãos satisfatória durante o armazenamento, mostrando que deve se buscar 

mais estudos sobre esta variável para condições de campo. 

Nas amostras durante a armazenagem, os dados apresentaram uma tendência 

de crescimento, da primeira para a segunda até a amostra de expedição para o índice de 

insetos (II) no septo aerado. Na expedição houve uma tendência de assemelhar o II no 

septo resfriado e aerado, no entanto, o que pode estar contribuindo para esta semelhança 

nos dois septos, na expedição, a pesar de tratamentos muito diferentes, é devida ao maior 

número de insetos na superfície do septo resfriado, e que não foram coletados nas 

amostragens com sonda, mas foram capturados na amostragem na expedição dos grãos. 

Isso mostra que é importante no resfriamento de grãos, uma ação no controle superficial de 

insetos na massa de grãos do septo resfriado.    

Para o parâmetro percentagem de grãos infestados, observa-se nos dados da 

expedição (Tabela 21) uma continuação do processo que estava sendo verificado nas 

análises das amostragens durante o armazenamento. Verifica-se nos dados da Tabela 21 

um aumento significativo (P<0,05) da percentagem de grãos infestados, corroborando o 

que foi relatado por Fields (2006). Verifica-se que mesmo com resultados muito próximos 

no número de insetos kg –1 de amostra, o número de grãos infestados aumentou no septo 

aerado. Estes dados se comparam com os de Briante & Jorge (1993) que as temperaturas 

baixas que não chegam a ser letal causam indiretamente a morte de muitas espécies, pois 

deixam a praga inativa, o que impede de alimentar-se normalmente. 

  

4.4   CONSUMO DE ENERGIA 

Para esta análise foi feito o comparativo de gasto de energia em kWh, pois 

como na unidade já está instalado todo sistema de aeração, a opção de realizar a troca para 

o resfriador, que alteraria era o consumo de energia. O registro em kWh e horas 

trabalhadas no resfriador é feito cumulativamente, no próprio equipamento. Ficam também 

registradas as horas trabalhadas dos aeradores, no mecanismo que ficam no painel de 

controle da aeração. Os motores da aeração foram zerados no dia 24 de julho e foi 

computado o consumo de cada motor até o dia 03 de março de 2007 quando parou de se 

realizar aeração com ar natural.  

O resfriador foi ligado no dia 27 de julho e registrava inicialmente em seu 

medidor 15 kWh e horímetro com 4.054,12 h. No primeiro ciclo de resfriamento, até dia 
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15 de setembro, o marcador mostrava consumo de 124.845 kWh e 5.092,81 h. Depois no 

segundo período de resfriamento, do dia 30/10 até 01/12, o número registrado foi de 

230.857 kWh em 6.055,29 h trabalhadas. Totalizando estes dados o resfriador trabalhou 

2001,17 h, consumindo do inicio ao término do ciclo de resfriamento, um total de 230.842 

kWh. 

As horas trabalhadas pelos aeradores no septo aerado com ar natural foram: 

Motor um, 995,19 h; motor dois, 1.169,31 h; motor três 1.295,23 e motor quatro em 959,03 

h, totalizando 4.418,76 h trabalhadas durante todo ciclo de aeração no período de 24/07/06 

a 03 de março de 2007. Estes aeradores apresentam as seguintes características: Carga no 

eixo de 75%; 40 cv; RPM 1760; rendimento 0,905; fator de potencia 0,85 e corrente 

aparente 39,78. Utilizando cálculos para consumo de cada motor em kWh-1 pela fórmula: 

C = {( Px 0,736) ÷ (Rend)}x 100  

Em que: 

C = Consumo real do equipamento Kwhh-1 

P = Potencia mecânica efetivamente fornecida pelo motor em CV.  

Rend. = Rendimento percentual do motor 

O consumo real do motor é de 32,04 Kwhh-1 e rendimento do motor é de 91,8 

com 75% da nominal, cada motor consome 25,69 kWhh-1. Transformando as horas 

trabalhadas destes motores para kWh o consumo foi de 113.517,94 kWh.  

Considerando o consumo em kWht-1, o equipamento resfriador, no primeiro 

ciclo de resfriamento, o consumo foi de 124.830 kWh, equivalente a 4,45 kWht-1 de milho. 

Para os dois ciclos, o consumo total no período que permaneceu resfriando foi de 230,842 

kWh, o que corresponde a um consumo final de 8,24 kWht-1 de milho. Para o septo aerado 

o consumo foi de 3,91 kWht-1 de milho (Tabela 23). Isso mostra que mesmo considerando 

apenas o primeiro ciclo de resfriamento, o consumo em kWht-1 na refrigeração se mostrou 

maior que o utilizado na aeração com ar ambiente. Volk (2005) em seu trabalho com 

resfriamento em trigo apresentou um consumo específico médio de energia de 4,8 KWht-1 

de trigo. 

Estes dados se assemelham com encontrado por Moreira (1993) que trabalhou 

no sul do Brasil com resfriamento em silo metálico com milho armazenado com 14% de 

umidade, buscando resfriar o ar a 15oC e 65% de umidade relativa e repetia o ciclo de 

resfriamento quando o grão atingia temperatura acima de 20oC, mantendo o 

armazenamento resfriado. O silo foi resfriado abaixo de 20oC em sete dias e a 15oC em 15 
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dias. O consumo foi de 4500 kWh em 600t de milho, 7,5 kWht-1, independente da variação 

da temperatura introduzida ( Navarro & Noyes, 2002). 

Os dados de consumo de energia também se aproxima dos dados relatados por 

Heinrich (1989) para regiões tropicais que é de 8 a 12 kWht-1 de grãos.  

 

Tabela 23. Comparativo de consumo de energia (kWht-1) entre os septos resfriado e aerado 
durante o experimento.  

   

Consumo 

Consumo 
primeiro 
período 
(kWh) 

Consumo 
segundo 
período 
(kWh) 

Consumo total 
(kWh) 

Capacidade 

do 

septo (t) 

Consumo 

KWht-1 

Septo 

Resfriado 

    Primeiro 
período 

Período do 
experimento 

124.830 106.012 230.842 28.000 4,46 8,24 

Septo 

Aerado 
  113.517,94 29.000  3,91 



 
 

  

5 CONCLUSÕES 
 

- o processo permite diminuir a temperatura da massa de grãos no septo, 

independentemente das condições de temperatura e umidade do ar externo; 

- houve uma distribuição uniforme da temperatura da massa de grãos nos septos resfriado e 

aerado nas posições amostradas; 

- em comparação com a aeração com ar ambiente em temperaturas próximas a 23oC, a 

aeração com ar em temperaturas inferiores a 18oC provoca diminuição da percentagem de 

grãos infestados e índice de insetos na massa de grãos em relação ao septo aerado em 

armazéns graneleiros de concreto, coincidindo com o que ocorre em outros parâmetros de 

avaliação da conservabilidade dos grãos, e nenhuma delas favorece contaminação por 

aflatoxina; 

- diferentemente do que ocorre com o sistema de resfriamento, os grãos submetidos à 

aeração com ar natural se aproxima da temperatura externa, a qual depende da estação do 

ano; 

- o resfriamento artificial do ar possibilita redução rápida da temperatura dos grãos e sua 

manutenção durante o armazenamento; 

- o aumento de temperatura interna da massa de grãos durante o armazenamento ocorre de 

forma descendente quando a aeração utiliza ar resfriado artificialmente, ocorrendo o 

contrário quando a aeração é feita com ar ambiente, coincidindo com a dinâmica de 

proliferação de insetos, como Sitophillus zeamais, Cryptolestes ferrugineus, Oryzaephilus 

surinamensis, Tribolium castaneum; 

- o septo resfriado apresenta maior índice de insetos na superfície da massa de grãos do que 

o septo aerado; 

- a maior temperatura da camada superficial da massa de grãos contribuiu para o 

desenvolvimento de insetos no septo resfriado; 

- o septo aerado teve um menor consumo de energia por tonelada de grãos (3,91 kWht-1) 

do que o septo resfriado, que teve um consumo de 4,46 KWht-1 no primeiro ciclo de 

resfriamento e 8,24 KWht-1 acumulando os dois ciclos de resfriamento. 

 

 

 

 

   

 

 



    96 
   

 

6 REFERÊNCIAS 

 
AFONSO, A. D. L. Resfriamento de grãos e sementes. Revista Grãos Brasil, Maringá, 
ano III, n.15, jun. 2004.  
 
ALMEIDA FILHO, A. J.; FONTES, L. S.; ARTHUR, V. Determinação da perda de peso 
do milho (Zea mays) provocada por S. oryzae e S. zeamais. Revista Ecossistema, Esp. 
Santo do Pinhal, v. 27, n. 1, 2, jan - dez. 2003. 
 
ARO – AGRICULTURAL  RESEARCH ORGANIZATION. Aeration and cooling for 
control of stored grain insects. Disponível em: 
<http://www.agri.gov.il/Envir/aeration/aeration.html>. Acesso em: 17 mar. 2008.  
 
ARAUJO, J.M.A. Química de alimentos: teoria e prática. 3. ed. Rev. – Viçosa, MG: 
Editora UFV, 2006. 478 p. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MILHO - Abimilho. 
Milho/Aproveitamento animal. Disponível em: 
<http://www.abimilho.com.br/processo6.htm>. Acesso em: 13 ago. 2008. 
 
BECKEL, H.; LORINI, I.; LAZZARI, S. M. N. Resistance detection of Orizaephilus 
surinamensis (L) (coleoptero, Silvanidae) to organophosphorous and pyrethroids 
insecticides. In: 9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED 
PRODUCT PROTECTION, 9. 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 
2006. p. 1359, ref. 312-318. 
 
BERN, C. J.; STEELE, J. L.; MOREY, R. V. Shelled corn CO2 evolution and Storage 
Time for 0,5 Dry Matter loss. American society of Agricultura Engineers, v. 18, n. 6, p. 
703-706. 2002. 
 
BIAGI, J. D.; BERTOL, R.; CARNEIRO, M. C. Armazéns em unidades centrais de 
armazenamento. In: LORINE, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. (Ed.) Armazenagem de 
Grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 3.3, p. 157-174. 
 
BIAGGIONI, M. A. M. & FERREIRA, W. A. Variação na germinação e nível de ácidos 
graxos livres durante o armazenamento de milho colhido mecanicamente. In: XXVLL 
CONGRESO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 27., 1998, Poços de 
Caldas, MG. Anais volume IV... Poços de Caldas: SBEA, 1998. p.25-27.  
 
BIAGGIONI, M. A. M.; BARROS, R. E. Teor de acidez graxa como índice de qualidade 
em arroz. Cienc. Agrotec., Lavras, v. 30, n. 4, Lavras, Jul/Ago. 2006. 
 
BIRCK, N. M. M.; LORINI, I.; SCUSSEL, V. M. Interaction between pest infestation and 
fungus in wheat grain at storage facilities. In: 9th INTERNACIONAL WORKING 
CONFERENCE ON STORED PRODUCT PROTECTION, 9, 2006, Campinas, SP. 
Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006. p. 1359, ref. 193-197. 

 
 



91 

  

 
 
BRACCINI, A. L.; PICANÇO, M. Manejo integrado de pragas do feijoeiro no 
armazenamento. Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 20, n. 1 e 2, p. 37-43, 
1995.   
 
BRASIL. Instrução normativa N0 15, de 09 de Julho de 2004. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/legislação>. Acesso em: 3 mai. 2008. 
 
BRASIL. Resolução no  482 , de 23 de setembro de 1999 (Republicada dia 20/06/2000). 
Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Óleos e Gorduras 
Vegetais. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, DF, 2000. 
 
BRASIL. Portaria No 11, de 12 de abril de 1996. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/legislação>. Acesso em: 3 mai. 2008. 
 
BRASIL. Regras para análise de sementes. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. 
Brasília, 1992. 
 
BRIANTE, A.; JORGE, J.T. Grau de infestação do milho em função da temperatura e 
umidade ao longo do tempo de armazenamento. Eng. Agric. Campinas, v. 13, 1993, p. 71-
84. 
 
BURREL, N.J. Aeration. In: CHRISTENSEN, C.M. Storage of cereal grains and their 
products. St. Paul: AACC. 1974. p. 454-480.  
 
CARVALHO, M.L.M. & SILVA, W.R. Refrigeração e qualidade de sementes de milho 
armazenadas em pilhas com diferentes embalagens. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasilia, v. 29, n. 9, set. 1994, p. 1319-1332. 
 
COLLINS P. J. Resistance to chemical treatments in insect pests of stored grain and its 
management. In: 9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED 
PRODUCT PROTECTION, 9, 2006, Campinas, SP. Proceedings... Campinas: 
ABRAPÓS, 2006, p. 1359, ref. 277- 282. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. Capacidades estáticas 
de armazéns cadastrados por U.F.  Disponível em: <http://www.conab.gov.br>. Acesso 
em 11 agost. 2008. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. Safras.  Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br>. Acesso em 11 agost. 2008. 
 
CHRISTENSEN, C. M. Storage of cereal grains and their products. St. Paul: AACC, 
1974. 
 
DIANXUAN, W.; IPM practice and attempt in last several years in China grain storage. In: 
9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT 
PROTECTION, 9, 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006, ref. 
1346-1341, p. 1359. 



92 
 

 

 
DIONELLO, R. R.; RANDUNZ, L. L.; CONRAD, V. J. D.; LUCCA FO, O. A.; ELIAS, 
M. C. Temperatura do ar na de secagem estacionária e tempo de armazenamento na 
qualidade de grãos de milho. Revista brasileira de Agrociência, Pelotas, v.2, n.6, p. 1 – 6. 
2000a. 
 
DIONELLO, R. R.; RANDUNZ, L. L.; ELIAS, M. C.; MEIRELES, M.C.A. Método de 
secagem e sistema de armazenamento na ocorrência de micotoxinas em milho. Revista 
Brasileira de Armazenamento. Viçosa, MG,  v.2 n. 21, p. 42 –48. 2000b. 
 
ELIAS, M.C. Armazenamento de grãos em pequenas e médias escalas. Pelotas: Editora 
da UFPEL, 2002a. 218p.  
 
ELIAS, M.C. Fatores que influenciam a aeração e o manejo da conservação de grãos. In: 
LORINE. I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. (Ed.) Armazenagem de grãos. 1 ed. 
Campinas: Instituto Bio Geneziz, cap. 6.1, p. 311-359, 2002b. 
 
ELIAS, M.C. Pós-colheita de arroz: secagem, armazenamento e qualidade. Pelotas: 
Editora da UFPEL, 2007. 437p. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- Embrapa. Banco de 
notícias. Disponível em: <http.//www.embrapa.gov.br/banco_de noticias/folder.2006>. 
Acesso em 8 mai. 2007a. 
 
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-CNPSA. Alerta à cadeia produtiva do 
milho: A indústrias de rações demanda grãos de melhor qualidade. Disponível em: 
<http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_artigos/artigos_n455qli.html>. Acesso em 4 mai. 
2007b. 
 
FARONI, L. R. D. Manejo das pragas dos grãos armazenados e sua influencia na qualidade 
do produto final.  Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, MG, v. 17, n. 1 e 2, p. 
36-43, jun/dez. 1992. 
 
FARONI, L. R. D.; SILVA, J.S. Manejo de pragas no ecossistema de grãos armazenados. 
In: SILVA, J.S. (Ed.) Secagem e armazenamento de produtos agrícolas. Viçosa, MG: 
Aprenda fácil, 2000. p.345-393. 
 
FIELDS, P. Alternatives to chemical control of stored-product insects in temperate regions 
In: 9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT 
PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006. p. 1359, 
ref. 653-662. 
 
FONTES, L. S.; FILHO, A. J. A.; ARTHUR, V. Danos causados por S. oryzae (Linné, 
1763) e S. zeamais Motschulsky, 1885 (Coleóptera: Curculionidae) em cultivares de Arroz 
(Oryza sativa L.). Arquivo Instituto Biológico, São Paulo, v. 70, n. 3, p. 303-307, jul/set., 
2003. 
 
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BAPTISTA, 
G.C.V.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; VEDRAMIM, 



93 
 

 

J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J.R.S & OMOTO. C. Entomologia Agrícola. 
Piracicaba: FEALQ. 2002. 920 p. 
 
GARCIA, M. J. D. M.; FERREIRA, W. A.; M. A.M. BIAGGIONI, A.M. 
Desenvolvimento de insetos em milho armazenado em sistema vedado. Instituto 
Biológico, São Paulo, v. 67, n. 1, jan./jun. 2000. 
 
HARA. T. Aeração. In: I Conferencia Brasileira de pós-colheita, 06, 1999, Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre: Abrapós/Cesa/Embrapa Trigo, 1999. p. 59. 
 
HARA, T. Sistema de aeração de grãos. In: LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. 
(Ed.) Armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 6.2, p. 361-
377. 
 
HEINRICH, B. Grain preservation by means of refrigeration in tropical countries. Sulzer 
Tchnical Review, Bonn, n.4, 1989. 
 
INSTUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Grãos. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 30 de mar. 2008. 
 
LASSERAN, J. C. Aeração de grãos. Viçosa, MG: Centro Nacional de Treinamento em 
Armazenagem, 1981. 128 p. 
 
LASSERAN, J.C. Mejoramiento del manejo de la ventilación y del sistema de conductos 
para controlar la calidad de los granos. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
CONSERVAÇÃO DE GRÃOS, 1993, Canelas. Anais … Canela: CESA, 1993. p. 197-214 
 
LAZZARI, F. A. Umidade, fungos e micotoxinas na qualidade de sementes, grãos e 
ração. 2. ed. Curitiba: Ed. do Autor, 1997. 148p. 
 
LAZZARI, S.M.N.; KARKLE, A. F.; LAZZARI, F. A. Resfriamento artificial para 
controle de Coleóptera em arroz armazenado em silo metálico. Revista Brasileira de 
Entomologia, São Paulo, v. 50, n. 2, p. jun. 2006. 
 
LIMA, G.J.M.M.; GUIDEI, C. A.; KLEIN, C. H.; SANGOI, S. Avaliação do teor de óleo e 
proteína bruta de genótipos de milho produzido na Coopervale.  Palotina – PR. Embrapa – 
Comunicado Técnico 346. Concórdia, dez. 2003. 
 
LOPES, D.C.; FONTES, R.A.; ALVARENGA, J.C.;DONZELE, J.L. Perda de peso e 
mudança na composição química do milho (Zea mays) devido ao carunchamento. Revista 
da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 17, n. 3, p. 367-371, 1988.  
 
LORINI, I. Aplicação do manejo integrado de pragas em grãos armazenados. In: 
SIMPOSIO DE PROTEÇÃO DE GRÃOS ARMAZENADOS, 29. 1993, Passo Fundo. 
Anais... Passo Fundo: Embrapa – CNPT, 1993. p. 117-126. 
 
LORINI, I. Ministério da Agricultura e Abastecimento. Manual técnico para o manejo 
integrado de pragas de grãos de cereais armazenados. 3. ed. Passo Fundo: Embrapa 
Trigo, 2001. 80 p. 



94 
 

 

 
LORINI, I. Descrição, biologia e danos das principais pragas de grãos armazenados. In: 
LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. (Ed.) Armazenagem de grãos. Campinas: 
Instituto Bio Geneziz, 2002a. cap. 7.11, p. 379-397. 
 
LORINI, I. Manejo integrado de pragas (MIPgrãos). In: LORINI, I.; MIIKE, L. H.; 
SCUSSEL.V. M. (Ed.) Armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002b. 
cap. 7.11, p. 607-621. 
 
LORINI, I. Manual técnico para o manejo integrado de pragas de grãos de cereais 
armazenados. 3 ed. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2005. 80 p. 
 
LORINI, I. Pragas armazenagem da soja. Grãos Brasil, Maringá, PR, v. 5 (23), p. 34, 05 
jan. 2006. 
 
LORINI, I.; COLLINS, P. J.; DAGLISH, G. J.; NAYAK, M. K.; PAVIC, H. Detection and 
characterisation of strong resistance to phosphine in brazilian Rhyzopherta dominica (F.) 
(Coleoptera: Bostrichidae). Pest Management Science, Inglaterra, n. 63, p. 358-364, feb. 
2007.  
 
MAIER, D. E. Chilled Air Grain Concitioning and Pest Managemente. Association of 
Operative Millers – Bulletin, Salt Lake Cite, Utah, p. 6655-6663, dec. 1995. 
 
MAIER, D. E., NAVARRO, S. Chilling of grain by refrigerated air. In. NAVARRO, S.; 
NOYES, R.(Ed.) The mecanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. 
New York, CRC press, 2002. cap. 9, p. 489-555. 
 
MAIER, D.E.; HULASARE, R.; MOOG, D. J. P.; ILELEJI, K. E.; WOLOSHUK, C. P.; 
MASON, L. J. Effect of temperature management on confined populations of red flour 
beetle and maize weevil in stored maize – Five years summary of pilot bin trials. In: 9th 
INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT 
PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006. p. 1359, 
ref. 778-788. 
 
MATIOLI. J. C.; ALMEIDA. A. A. Alterações nas caracteristicas dos grãos de milho 
causadas pela infestação de Sitophilus orizae. Revista Brasileira de Armazenamento, 
Viçosa, MG, v. 4, n. 1, p. 47-57, jun. 1979. 
 
MITTELMANN, A.; MIRANDA FILHO, J. B.; LIMA, G. J. M. M,; HARA-KLEIN,C.; 
SILVA, R. M.; TANAKA, R. T. Análise dialélica do teor de óleo em milho. Revista 
Brasileira Agrociência, Pelotas, v. 12, n. 2, 2006, p. 139-143, abr/jun 2006. 
MOREIRA, R. G. Aeration of grains using natural e chilled air. In: SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE GRÃOS, 1993, Canelas. Anais … Canela: 
CESA, 1993. p. 177-187 
 
MUIR, W.E.; FIELDS, P.G. Termal control of insects and mites. Manitoba: University 
of Manitoba, 2001. CD ROM.  
 



95 
 

 

NAVARRO, S.; NOYES, R. The mechanics and physics of modern grain aeration 
management. New York: crc press, 2002. 647 p. 
 
NEETHIRAJAN,S.; KARUNAKARAN, C.; JAYAS, D. S.; WHITE, N. D. G.; Detection 
techiniques for stored-product insects in grain. Food Control, Orlando, v.18, p.157-162, 
2007.  
 
OSAWA, C.C.; GONÇALVES, L. A. G.; RAGAZZI, S. Titulação potenciométrica na 
determinação de ácidos graxos livres de óleos e gorduras comestíveis. Quim. Nova, São 
Paulo, v. 29, n. 3, p. 593-599, mai-jun. 2006. 
 
OTA, M. M.; TOSCHI, C. C.; STRAZZI, S. C. O. O.; ANTONIAZZI, N.Exigência do 
mercado consumidor. In: LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. (Ed.) 
Armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 12.2, p. 899-959. 
 
PACHECO. I. A.; PAULA. D. C. Insetos de grãos armazenados – Identificação e 
biologia. Campinas: Fundação Cargill, 1995. 228 p. 
 
PACHECO, I. A. Insetos e ácaros. In: CURSO GERAL DE ARMAZENAGEM, 12. 1996, 
Campinas, SP: Apostila…Campinas: CEPEC/ITAL, 1996. p. 1- 43. 
 
PADILHA, L.; FARONI, L. R. D. In: SIMPOSIO DE PROTEÇÃO DE GRÃOS 
ARMAZENADOS, 29., 1993, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Embrapa – CNPT, 
1993. p. 52-58. 
 
PEREIRA, P. R. V. S. Principais insetos que atacam grãos armazenados. In: SIMPOSIO 
DE PROTEÇÃO DE GRÃOS ARMAZENADOS, 29. 1993, Passo Fundo. Anais... Passo 
Fundo: Embrapa – CNPT, 1993. p. 104-116. 
 
PINTO, U. M.; FARONI, L. R. D.; ALVES, W. M.; SILVA, A. A. L. Influência da 
densidade populacional de S. zeamais (Motsch.) sobre a qualidade do trigo destinado à 
panificação.  Acta Scientiarum, Maringá, v. 24, n. 5, p. 1407-1412, 2002. 
 
PUZZI, D. Abastecimento e armazenamento de grãos. Campinas: ICEA, 2000. 601 p. 
 
SANTOS, A. K.; FARONI, L. R. D.; GUEDES, R. N. C.; SANTOS, J. P.; ROZAZDO, A. 
F. Nível de dano econômico de Sitophilus zeamais (M.) em trigo armazenado. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina grande, v. 6, n. 2, p. 273-279, 
2002. 
 
 
SANTOS, J.P. Comparação entre populações de Sitophilus zeamais quanto à resistência a 
inseticida piretróides e fosforados. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E 
SORGO, 17, Piracicaba, SP. 1988. Resumos. Piracicaba, ESALQ, 1988. p. 71 
 
SANTOS, J.P.; MAIA, J.D.G. Resistência de diferentes instares do gorgulho do milho 
(Sitophilus zeamais) e da traça dos cereais (Sitotroga cerealella) a doses de fosfina. 
Relatório técnico anual do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo 1985-1987. Sete 
Lagoas, EMBRAPA/CNPMS, 1991a. p. 70-71. 



96 
 

 

 
SANTOS, J.P.; MAIA, J.D.G.; CRUZ, I. Efeito da infestação pelo gorgulho do milho 
(Sitophilus sp) e traça dos cereais (Sitotroga cerealella) sobre a germinação de sementes de 
milho. Relatório técnico anual do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo 1985-
1987. Sete Lagoas, EMBRAPA/CNPMS, 1991b. p. 71-72. 
 
SANTOS, J. P. Perdas causadas por insetos em grãos armazenados. In: SIMPOSIO DE 
PROTEÇÃO DE GRÃOS ARMAZENADOS, 29., 1993, Passo Fundo. Anais... Passo 
Fundo: Embrapa – CNPT, 1993. p. 9-22. 
 
SANTOS. J. P.; MANTOVANI. E. C. Perdas de grãos na cultura do milho; pré-colheita, 
colheita, transporte e armazenamento. Sete Lagoas: Embrapa - CNPMS, 1997. 40p. 
 
SANTOS. J. P. Métodos preventivos de controle de pragas de grãos armazenados. In: 
LORINE. I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. (Ed.). Armazenagem de grãos. Campinas: 
Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 3.3, p. 157-174. 
 
SARTORI. M. R. Resistência de pragas de grãos. In: SIMPOSIO DE PROTEÇÃO DE 
GRÃOS ARMAZENADOS, 29., 1993, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Embrapa – 
CNPT, 1993. p. 28-37. 
 
SARTORI, M. R.; LORINI, I. Levantamento e manejo da resistência de insetos de grãos 
armazenados no Brasil. In: LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. (Ed.) 
Armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 7.11, p. 569-594.  
 
SCUSSEL, V. M. Fatores que favorecem o desenvolvimento de fungos e produção de 
toxinas. In: LORINE. I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL.V. M. (Ed.). Armazenagem de grãos. 
Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002. cap. 9.3, p. 739-756. 
 
SILVA, A. A. L.; FARONI, L. R. D.; GUDES, R. N. C.; MARTINS, J. H.; PIMENTEL, 
M. A. G. Modelagem das perdas causadas por S. zeamais e R. dominica em trigo 
armazenado. Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 
7, n. 2, p. 292-296, 2003. 
 
SIMIC, B.; SUDARIC, A.; LIOVIC, I.; KALINOVIC, I.; ROZMAN, V.; COSIC,J. 
Influence of storage condition on seed quality of maize, soybean and sunflower. In: 9th 
INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT 
PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006. p. 1359, 
ref. 59-62. 
 
SMIDERLE, O. J.; SANTOS FILHO, B. G.; SANTOS, D. S. B.; LOECK, A. E.; SILVA, 
J. B. Qualidade física de semente de arroz irrigado, submetidas ao ataque de insetos 
durante o armazenamento. Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 20, n. 1 e 2, 
p. 26-32, 1995. 
 
SMIDERLE, O. J.; CICERO, S. M. Tratamento inseticida e qualidade de semente de milho 
durante o armazenamento. Scientia agrícola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 1245-1254, 
out./dez. 1999. 
 



97 
 

 

SOARES, T.A.; BIAGGIONE, M. A. M.; PASSOS, R.S. Comparação entre testes de 
acidez graxa e germinação como índice de qualidade em sementes de milho 
armazenado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 30., 
2001, Foz do Iguaçu: CONBEA 2001. 
 
SOARES. T. A.; BIAGGIONI. M. A. M.; FRANCA NETO. J. B. Analise de acidez graxa 
como índice de qualidade em grãos de soja. Revista Energia na Agricultura, Botucatu, v. 
20, n. 1, 2005, p. 91-102. 
 
SOUZA, A. C. V.; LOPES, D. C.; DONZELE, J. L.; SANTOS, J. P.; OLIVEIRA, R.F.M.; 
OLIVEIRA, V. A. C.; FARIA, N. B.; APOLONIO, R. L. Valores de energia digestível 
metabolizável e do coeficiente de digestibilidade dos nutrientes do milho em 
diferentes níveis de carunchamento. Relatório técnico anual do Centro Nacional de 
Pesquisa de Milho e Sorgo 1999. Sete Lagoas, EMBRAPA/CNPMS, 1999. num. 088. 
 
SRZERDNICKI, G.; SINGH, M.; DRISCOLL, R.H. Effects of chilled aeration on grain 
quality. In: 9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED 
PRODUCT PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 
2006. p. 1359, ref. 985-993. 
 
STEUERWALD, R.; DIERKS-LANGE, H.; SHMITT, S. Rapid bioassay for determining 
the phosphine tolerance. In: 9th INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON 
STORED PRODUCT PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: 
ABRAPÓS, 2006. p. 1359, ref. 306-311. 
 
STRINGHINI, J. H.; MOGYCA, N. S.; ANDRADE, M. A.; ORSINE, G. F.; CAFÉ, M. 
B.; BORGES, S. A. Efeito da qualidade do milho no desempenho de frangos de corte. 
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 29, n. 1, p. 191-198, 2000. 
 
THORPE, G. Refrigeration – a low energy process for refrigerating store grains. In: 9th 
INTERNACIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT 
PROTECTION, 9., 2006, Campinas. Proceedings... Campinas: ABRAPÓS, 2006. p. 1359, 
ref. 931-938. 
 
VALENTINI, I. A.  In: CURSO GERAL DE ARMAZENAGEM, 12. 1996, Campinas,SP: 
Apostila…Campinas: CEPEC/ITAL, 1996. p. 1-43.  
 
VOLK, M.B.S. Viabilidade técnica e econômica da utilização do equipamento de ar 
refrigerado na conservação de trigo armazenado. 2005. 75 f. dissertação (Mestrado em 
Engenharia Agrícola: Engenharia de sistemas agroindustriais)- Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologias, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2005.   
 
YANUCCI, D. Conservacion de granus y semmillas en post-cosecha. Buenos Aires: 
Granos, [2003?]. 131 p. 
 

WEBER, E. A. Armazenagem agrícola. Guaíba: Agropecuária, 2001. 396 p. 

WEG. Catálogo de motores elétricos. Disponível em: 
<http://catalogo.weg.com.br/files/4-44.pdf>. Acesso em 30 de jun. 2008. 


